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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
ประธานอานวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้มีหนังสือทุนการกุศลสมเด็จย่า ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2543 ขอให้ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงให้ ก าร
สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ เทคนิ ค การปลู ก พื ช
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ใ ห้ แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร
บ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่
แจ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น ชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ ย ง อาศั ย ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ อิ น
ทนนท์ และต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สู ง และเจ้ า หน้ า ที่ส่ ว นกลางมู ล นิ ธิ โ ครงการ
หลวงได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วางแผนพั ฒ นากั บ
เกษตรกรตัวแทน จานวน 19 ราย ได้ตกลงใน
หลักการปลูกพืชผักส่งตลาดโครงการหลวงโดย
เน้ น การผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ มในขั้ น ต้ น
กาหนดการปลูกหอมญี่ปุ่นเป็นพืชนาร่อง

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
บ้านแม่มะลอ ม.9 ต.แม่น าจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอแม่แจ่ม ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่พิกัด E 440760, N 2058379
ลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ความสูง 500-1200 เมตร จากระดับน้าทะเล มีลาห้วยแม่มะลอไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพ
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบแคบๆ ทอดตามลา
ห้วยแม่มะลอ
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ลักษณะดิน
บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตมีอายุอยู่ในยุคคาร์บอนิเฟอรัสและ
จากแผนที่แสดงศักยภาพของดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือของประเทศโดยกองสารวจที่ดิน กรมพัฒนาดินกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ.2525 พบว่าดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดิน
เหนียวปนทราย ชั้นดินตื้นถึงลึก มีการระบายน้าได้ดีถึงดีมาก มีสีน้าตาล
แดง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดินหลัก หรืออยู่ในอนุกรมวิธาน ซึ่งมีต้นกาเนิดจาก
หินแกรนิต,หินไนส์ และหินควอตซ์ ลักษณะดินชนิดนี้จะพบในพื้นที่ลาดชัน
เช่น บริเวณเนินเขาหรือเทือกเขา ซึ่งลักษณะดินเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะ
นามาใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรแล้วจะทาให้ไม่คุ้มกับการลงทุน และจะ
เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ลักษณะหินเป็นพวกหินทรายและหินปูน
ลักษณะภูมิอากาศ
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด เอาความชุ่ ม ชื้ น และเมฆฝนเข้ า มาท าให้ ฝ นตก และลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน จะนาความเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาทาให้เกิดฤดูกาลต่างๆ โดยจะมีฤดู
ร้อนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนในช่วงระหว่างเดือนมิถุ นายน – พฤศจิกายน ปริมาณน้าฝน1,900
มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี ( หน่ ว ยจั ด การต้ น น้ าแม่ ซ า ) และฤดู ห นาว
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ สลับกันไปอย่างไรก็
ตาม ในตอนล่างของพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ากว่า 1,000 เมตร
ลงมา มีสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อน

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่สาคัญสายหลักที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ ห้วยแม่มะลอ ห้วยแม่วาก ห้วยแม่กากรอง และแม่น้า
สายรองลงมา ได้แก่ ห้วยอีรวก ห้วยหมู่บ้าน
ห้วยปู่ขุนนวก และสาหรับแหล่งน้าที่ใช้
บริ โ ภค ได้ แ ก่ ห้ ว ยแม่ ม ะลอ และ ห้ ว ย
หมู่บ้ าน ซึ่งทาเป็ นแบบการต่อเป็ นระบบ
ประปาภูเขามาตามครัวเรือน
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แหล่งน้าที่ก่อสร้าง
ประปาภูเขามาตามครัวเรือนที่ใช้สาหรับบริโภคมาจากแหล่งน้าห้วยแม่มะลอ และห้วยหมู่บ้าน
ป่าไม้
พื้นที่โดยรอบของบ้านแม่มะลอเป็นป่าชนิดป่าดิบเขามีเรือนยอดเบียดกันหนาแน่น ลาต้นและกิ่งก้านจะ
ถูกปกคลุมด้วยมอส ไม่พบร่องรอยของไฟป่าเกิดขึ้นในป่าชนิดนี้ ดินในป่าลึกจะมีความชื้นสูง มีเศษไม้ ใบไม้ ปกคลุมผิวดิน
หนาและเป็นป่าที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มปริมาณน้าในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจาก โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ป่าดิบเขาจะมีฝนตกเกือบ
ตลอดทั้ ง ปี และมี อุ ณ หภู มิ ต่ าอยู่ เ สมอ จึ ง ท าให้ อ ากาศ
บริ เ วณดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณไอน้ าสู ง การคายระเหยน้ าสู่
บรรยากาศมีน้อย อีกทั้งมีพืชปกคลุมดินหนาแน่น และดิน
น้าซึมได้ดี จึงทาให้มีน้าไหลบ่าผ่านหน้าดินน้อย สังคมพืช
จะมีผสมกันระหว่างพืชในแถบอบอุ่น ได้แก่ พืชในวงศ์ก่อ
วงศ์จาปีป่า วงศ์สารภีป่า และวงศ์กุหลาบพันปี และพืชใน
เขตร้อน ได้แก่ พืช ในวงศ์อบเชย นอกจากนั้น ยังพบพืช
พวกพืช เมล็ ดเปลื อยหลายชนิ ด เช่น พืช ในสกุล พญาไม้
สกุ ล มะขามป้ อ มดง และสกุ ล มะเมื่ อ ย พบสนสามใบ
กระจายปนอยู่บ้างเฉพาะในบริเวณป่ าดิบเขาระดับต่าที่
ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตร
การคมนาคม
ถนนเป็นถนนลาดยางสลับกับอิฐซีเมนต์บล็อกเป็นช่วง ๆ สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทับถนน และ
เดิน ทางโดยใช้เส้ น ทางแม่แจ่ ม – แม่ มะลอ ระยะทาง 35 กิ โ ลเมตร เดิ นทางจากแม่ว ากไปแม่ม ะลอ ระยะทาง 9
กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทางเชียงใหม่ – แม่แจ่ม ระยะทาง 117 กิโลเมตร โดยระยะเดินทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ถึ ง โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงแม่มะลอ ใช้เวลา 3 ชั่ วโมง 26 นาที (ระยะทาง 185
กิโลเมตร)

97
โครงสร้างพื้นฐาน
1. น้า มีระบบประปา จานวน 2 แห่ง
2. ระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ภายในหมู่บ้านโดยใช้ระบบโซ่ล่าเซลล์ (อาศัย
พลังงานจากแสงอาทิตย์)

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอมี
6 หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือน 1,100 ครัวเรือน และมีมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 3,350 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
บ้าน

หมู่ที่

แม่มะลอ
แม่วาก
สบวาก
แม่มุ
แม่นาจร
แม่นาจรเหนือ

8
6
7
4
5
16
รวม

ผู้นาชุมชน
นายเด๊บะมู
โพธิ์คุ้มภัย
นายแอ๊บโพ
สุริยะชัยพันธ์
นายพะริโย
สุริยะชัยพันธ์
นายดิเรก
สุวรรณชลธิ
ผู้นาชุมชน ด้านปกครอง
นายสมบัติ ชัยพิบูลวงษ์
นายเฉลิม โพธิ์คุ้มภัย
นายชารีทู สิริธารากุล
นายวิชัย สิริธารากุล
นายดิพร สุริยะชัยพันธ์

จานวน
ครัวเรือน
142
102
79
212
325
240

จานวน
ประชากร
488
320
275
744
849
674

1,100

3,350

ทางด้านคนบุกเบิกหมู่บ้านแม่มะลอ
ทางด้านผู้ช่วยคนบุกเบิกหมู่บ้านแม่มะลอ
ทางด้านผู้ช่วยคนบุกเบิกหมู่บ้านแม่มะลอ
ทางด้านสยามพิบาล ( ผู้นาทางศาสนา )
ผู้ใหญ่บ้าน
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
สอบต.แม่นาจร
สอบต.แม่นาจร
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การศึกษา
บ้านแม่มะลอมีโรงเรียนระดับการศึกษา จานวน 1 แห่ง พบว่าระดับการศึกษาของประชากรในหมู่บ้าน
แม่มะลอ
ไม่ได้รับการศึกษา
จานวน 176 คน
กาลังศึกษาระดับชั้นก่อนประถม
จานวน 29 คน
ชั้น ป.1 – ม.3
จานวน 95 คน
ชั้น ม.ปลาย
จานวน 31 คน
ระดับปริญญาตรี
จานวน 3 คน
การสาธารณสุข
พื้นที่บ้านแม่มะลอใช้บริการสาธารณสุขตาบลแม่นาจรและโรงพยาบาลแม่แจ่ม

การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก จานวน 65 ครัวเรือน รองลงมา คือ อาชีพ
รับจ้าง จานวน 46 ครัวเรือน และ ค้าขาย จานวน 5 ครัวเรือน โดยมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้
การปลูกพืช
ข้าวนาดา
จานวน
500 ไร่
ข้าวไร่
จานวน
10 ไร่
มะเขือเทศ
จานวน
11 โรงเรือน
หอมญี่ปุ่น
จานวน
15 ไร่
กาแฟ
จานวน
9.2 ไร่
ข้าวโพด
จานวน
750 ไร่
พลับ
จานวน
5
ไร่
กะหล่าปลี
จานวน
2
ไร่
ฟักทอง
จานวน
2
ไร่
หวาย
จานวน
3,000 ต้น
ลิ้นจี่
จานวน
1
ไร่
องุ่น
จานวน
4
โรงเรือน
การเลี้ยงสัตว์
ไก่
จานวน 703 ตัว
หมู
จานวน 85 ตัว
วัว
จานวน 73 ตัว
ควาย
จานวน 95 ตัว
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ปฏิทินปลูกพืชของเกษตรกร
ข้าวนาดา
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ข้าวไร่
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
หอมญี่ปุ่น
เดือนมกราคมถึงตุลาคม
กาแฟ
เดือนเมษายนถึงมิถุนายน
ข้าวโพด
เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม
พลับ
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
กะหล่าปลี
เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, พฤษภาคมถึงกรกฎาคมและกันยายน
ฟักทอง
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
หวาย
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
องุน่
เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
ลิ้นจี่
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

รายได้
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 14,655 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีฐานะระดับดี จานวน 3 ครัวเรือน, ฐานะระดับปาน
กลาง จานวน 10 ครัวเรือน และฐานะระดับยากจน จานวน 61 ครัวเรือน
การถือครองที่ดิน
พื้นที่ทากินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ้านแม่มะลอ พบว่าเป็นพื้นที่ราบภูเขาส่วนใหญ่จะปลูกนาดาและปลูกข้าวไร่
และยึดอาชีพปลูกผักเป็นหลัก มีการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรรวมทั้งสิ้น 1,063.62 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทากินบริเวณบ้านแม่
มะลอ 394.45 ไร่
แหล่งเงินทุน
1. สหกรณ์แม่แจ่ม
2. กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท
3. โครงการนาร่องเพื่อการเกษตร
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน
5. กลุ่มสตรี
6. เศรษฐกิจชุมชน

100
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มปลูกผักในโรงเรือนบ้านแม่มะลอ จานวน 27 คน
1) นายสมพร สิริว่องวัฒนกิจ
2) นายทวี
สิทธิ์คงชัย
3) นายจุฬา อภิชาติวิไล
4) นายวิชัย สิริธารากุล
5) นายสุพจน์ โพธิ์คุ้มภัย
6) นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ
7) นายอาทิตย์ สิริธารากุล
8) นายสุรชัย สิทธิ์คงชัย
9) นายสุวิทย์ สิทธิ์คงชัย
10) นายสนอง อวมสนอง
11) นายสมบัติ ชัยพิบูลวงษ์
12)นายอนันท์ โพธิ์คุ้มภัย
13) นายมนตรี สิทธิ์คงชัย
14) นายพะสะเมิง ชัยพิบูลวงษ์
15) นายสัญชัย สุริยะชัยพันธ์
16) นายเฉลิม โพธิ์คุ้มภัย
17)นายทนงศักดิ์ โพธิ์คุ้มภัย
18) นายดวงแก้ว ปินคา
19) นายมนตรี ทานัน
กลุ่มปลูกหอมญี่ปุ่น จานวน 25 คน
1.นายสัญชัย สุริยะชัยพันธ์
2.นายสมพร สิริว่องวัฒนกิจ
3.นายพะสะเมิง ชัยพิบูลวงษ์
4.นายสุพจน์ โพธิ์คุ้มภัย
5.นายเฉลิมพร โพธิ์คุ้มภัย
6.นายทนงศักดิ์ ชนอนุรักษ์ไพร
7.นายวิชัย
สิริธารากุล
8.นายสุรชัย สิทธิ์คงชัย
9.นายอาทิตย์ สิริธารากุล
10.นายตรีชัย ชัยพิบูลวงษ์
11.นายเก๊ะวา สิริธารากุล
12.นายอนัน โพธิ์คุ้มภัย
13.นายอรัญ โพธิ์คุ้มภัย
14.นายมูพอ สุริยะชัยพันธ์
15.นายสุพรรณ พิชิตไพรพนา
16.นายชอุ่ม เจริญเกียรติมานะ
17.นายใจดี เจริญเกียรติมานะ
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18.นายมนตรี สิทธิ์คงชัย
19.นายแดนนิ เจ๊ะคาบือ
20.นายดิพร สุริยะชัยพันธ์
21.นายพะแฮโย ชัยพิบูลวงษ์
22.นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ
23.นายคามู จรูญโรจน์โอฬาร
24.นายสุชาติ แจ่มคีรีรัตน์
25.นายแหน่แล เจริญเกียรติมานะ
ผลผลิตทางการเกษตร
1. พืชไร่ ได้แก่ ข้าว และ ข้าวโพด หอมญี่ปุ่น
2. พืชผัก ได้แก่ หอมญี่ปุ่น,กะหล่าปลี และ ฟักทอง
3. ไม้ผล ได้แก่ พลับ และ ลิ้นจี่ องุ่น
4. กาแฟ
5. หวาย
6. การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู โค กระบือ
7. การเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาดุก
แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่บ้านแม่มะลอมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่
น้าตกแม่มะลอ, น้าตกแม่กากรอง, น้าตกแม่วาก, น้าตกสองพี่
น้อง, น้าตกเลเซสเกอร์, เที่ยวป่าทึบ แม่มะลอ

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่มะลอ
ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านแม่มะลอ แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรไม่มีความชานาญในการจัดการคุณภาพของผลผลิตเพื่อการจาหน่ายและการ
เลี้ยงสัตว์ที่ขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม
ความต้องการ เกษตรกรต้องการช่องทางจาหน่ายผลผลิตและต้องการอาชีพที่แน่นอนในการ
เพิ่มรายได้
ด้านสังคม
ปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ เกษตรกรบ้านแม่มะลอมี
ความขัดแย้งกับหมู่บ้านแม่วากในเรื่องการกล่าวหากันเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้ชุมชนยังขาดความเข้มแข็งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยากจน
ความต้องการ ชุมชนต้องการความยุติธรรมในข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวหา และต้องการ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไข
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
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ปัญหา เกษตรกรมีปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง
เส้นทางลาเลียงผลผลิตจากหมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลทาให้ต้นทุนการขนส่งสูง และเกษตรกรทาการเกษตรโดยใช้วิธีการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการเพาะปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ รวมถึง
ไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ความต้องการ เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลพัฒนาระบบการส่งน้า ระบบน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการก่อสร้างฝายต้นน้า การปรับปรุงเส้นทางลาเลียงผลผลิต และต้องการระบบกระแสไฟฟ้าจาก กฟภ.
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ตลอดจนการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินให้มีคุณภาพดี
ศักยภาพของการพัฒนา
พื้น ที่ บ้ า นแม่ ม ะลอมี ก ารแบ่ ง ส่ ว นของป่ า และพื้ น ที่ ท ากิ น โดยจั ด ท าเป็ นแผนที่ ที่ ไ ด้ รั บ การ
รับทราบร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และชุมชน มีคณะกรรมการระดับชุม ชนคอยดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์
ร่วมกันทาแนวกันไฟป่าโดยมีชุดดูแลป้องกันไฟป่า พร้องทั้งจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีผู้นาเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่อยู่ภายใต้
การดูแลของโครงการหลวง พื้นที่อยู่ใกล้กับโครงการหลวงอินทนนท์ สามารถที่จะส่งผลผลิตผ่านสถานีโครงการหลวงอิน
ทนนท์ ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่ากะเหรี่ยงมีนิสั ยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู ง พื้นที่ป่ารอบชุมชนค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
จุดเน้นการพัฒนา
1. การเพิ่มผลผลิตข้าวและสัตว์พื้นบ้านเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
2. การส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลเขตหนาวเพื่อเป็นรายได้เสริม
3. การปรับปรุงการเลี้ยงโคและกระบือ
4. ลดการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอดิเรก อินต๊ะฟองคา
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายปรีชา น้าคา
นายสามารถ เดยะ

ผู้จัดการโครงการพัฒ นาพื้นที่สู งแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าปิงตอนบน
และแม่กลอง
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าปิง
ตอนบนและแม่กลอง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
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คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1927/2549
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
----------------------------------เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในกำรพัฒนำชี วิตและควำมเป็ นอยูข่ อง
ชำวเขำและฟื้ นฟูสภำพป่ ำต้นน้ ำลำธำร โดยกำรนำองค์ควำมรู ้จำกโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพ
ของสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุ มชนและหน่ วยงำน ต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และเกิ ดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง จึงแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่แม่
มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ มะลอ อาเภอแม่ แจ่ ม
(1) นำยอำเภอแม่แจ่ม
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผูแ้ ทนศูนย์ปฏิบตั ิกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง
คณะทำงำน
(3) ผูแ้ ทนสำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ ภำค 1
คณะทำงำน
(4) ผูแ้ ทนศูนย์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล ภำค 6
คณะทำงำน
(5) ผูแ้ ทนอุทยำนแห่งชำติอินทนนท์
คณะทำงำน
(6) ผูแ้ ทนโครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
คณะทำงำน
(7) ผูแ้ ทนสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัดเชี ยงใหม่
คณะทำงำน
(8) เกษตรอำเภอแม่แจ่ม
คณะทำงำน
(9) ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม
คณะทำงำน
(10)สำธำรณสุ ขอำเภอแม่แจ่ม
คณะทำงำน
(11)นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแม่นำจก
คณะทำงำน
(12)หัวหน้ำศูนย์พฒั นำโครงกำรหลวงอินทนนท์
คณะทำงำน
(13)เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
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โดยให้คณะทำงำนมีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแต่
ละพื้นที่
2) สนับสนุนและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ที่ได้กำหนดไว้
3) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบตั ิงำน ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไขให้ผวู ้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่ำนสถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
4) ดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับงำนในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2550

(นำยวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่

