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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงสบโขง
ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
เมื่อวัน ที่ 9 กัน ยายน 2547 จั งหวัดเชียงใหม่มีห นังสื อถึงมูลนิธิโ ครงการหลวงขอให้ ตรวจสอบข้อมูล พื้นที่
หมู่ ที่ 3 บ้ า นแม่ ห ลองหลวง ต าบลสบโขง
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งสถานีโคร งการหลวงเพื่อการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร
ที่มีฐ านะยากจน และในวันที่ 14 และ 23
กันยายน 2547คณะเจ้าหน้าที่สานักพัฒนา
เกษตรที่สูง (ชื่อเดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อและ
สถานะเป็ น สถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นาพื้ นที่ สู ง
(องค์การมหาชน) ได้ร่ว มกับนายอาเภออม
ก๋อยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ต่อมาในวันที่ 17
และ 30 ตุ ล าคม 2547 หม่อ มเจ้ าภี ศเดช
รั ช นี ประธานมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง พร้ อ ม
ด้วยคณะผู้บริหารของโครงการหลวง ได้เสด็จเยี่ยมพื้นที่และพบปะราษฎร จากนั้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ได้รายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอจังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
พื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่
หลองน้อย หมู่ที่ 2 บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 และบ้านพะเบี้ยวหมู่ที่ 11 อยู่ห่างจากเชียงใหม่ 227 กิโลเมตร อยู่ห่าง
จ า ก อ า เ ภ อ อ ม ก๋ อ ย ไ ป ท า ง ทิ ศ
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ 35 กิ โ ลเมตร มี
เนื้อที่ 66.79 ตารางกิโ ลเมตร คิด
เป็น 41.743 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
15.86 ของพื้นที่ตาบลสบโขง
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นทีโ่ ครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบตาม
ข้ า งหุ บ เขาลาดเทจากทิ ศ
ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก มี
ความสูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลางระหว่าง 800 –
1,196 เมตร
ลักษณะดิน
พื้นที่ตาบลสบโขง
ดิ น มี ก ารผสมกั น ของดิ น
หลายชนิ ด ซึ่ ง เกิ ด จาก
ตะกอนล าน้ าพัดมาทับ ถม
กั น ได้ แ ก่ ดิ น ชุ ด ดอยปุ ย
และดิน ชุดเชีย งแสน มีครบอุดมสมบู ร ณ์ดี โดยมีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุ ร้อยละ 5.48 ปริมาณฟอสฟอรัส 36 mg/kg
โพแตสเซียม 66 mg/kg และมีด่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(pH) = 6.5 พื้นที่ทาการเกษตรของบ้านแม่หลองหลวง แม่
หลองน้อย และพะเบี้ยว มีศักยภาพในการทานาในช่วงฤดูฝน
ปลูกพืชผักและพืชไร่ในฤดูแล้ง หากมีการจัดการน้าที่ดีและมี
แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าเพื่ อ การเกษตรในฤดู แ ล้ ง และได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น ให้ ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ บ ารุ งดิน อย่ า งเพีย งพอ จะทาให้
เกษตรกรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 20.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด. 7 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตร (ที่มา: หน่วยจัดการต้นน้าแม่หลวงปี
พ.ศ. 2547)
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แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง
แหล่งน้าธรรมชาติ
เป็นแหล่งต้นน้าแม่หลอง มีปริมาณน้ามากและไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี มีปริมาณน้าฝนมากในฤดูฝน
แต่พื้นที่ดอนมักขาดแคลนน้าใช้ในฤดูแล้ง มีประปาภูเขาแต่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีถังพักน้าเพียงพอ และไม่มีระบบกรองน้า
และระบบเติมสารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ป่าไม้
พื้นที่ตาบลสบโขงมีสภาพเป็นป่าดิบเขา พื้นที่ป่าเป็นดินร่วนปนทราย อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งพันธุ์ไม้ยืนต้นสกุลก่อ (Fiancée) ไม้พื้นล่างจาพวกมอสไลเคน ฝอยลม สะเภาลม ไม้เลื้อยจาพวกเหง้าน้าทิพย์
กาฝากจาพวกขนุนดิน รวมทั้งพันธุ์สัตว์ทั้งสัตว์บก สั ตว์
น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าที่หายากและพบเฉพาะถิ่น ซึ่งมัก
ไม่พบในป่าประเภทอื่น ป่าดิบเขาเป็นแหล่งต้นน้าที่สาคัญ
และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่ง
การคมนาคม
พื้ น ที่ โ คร ง กา ร พั ฒน า พื้ น ที่ สู งแ บ บ
โครงการหลวงสบโขงอยู่ ห่ า งจากตั ว อ าเภออมก๋ อ ย
ระยะทาง 35 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง มีคอนกรีตเสริม
ไม้ ไ ผ่ เ ป็ น บางช่ ว ง สร้ า งโดย อบต. สบโขง
เป็ น ถนนที่ แ คบและมั ก ช ารุ ด เสี ย หายมาก
ในช่วงฤดูฝน ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
แม่หลองน้อยและบ้านพะเบี้ยวเป็นถนนที่ลาด
ชันเข้าถึงลาบากมาก ระยะเวลาในการเดินทาง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ถึ ง โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงสบโขง ใช้เวลาในการเดินทาง ๔
ชั่วโมง ๕๓ นาที่ (ระยะทาง 2๑๕ กิโลเมตร)
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โครงสร้างพื้นฐาน
1. ถนน โดยกรมโยธาธิการ
2. ระบบไฟฟ้า
มี ไ ฟฟ้ า พลั ง งานน้ า ทั้ ง 3 หมู่ บ้ า น สร้ า งโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- มี ไ ฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ทั้ ง 4 หมู่ บ้ า น สร้ า งโดย
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภออมก๋อย
- มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง 3 หมู่บ้าน สร้างโดย
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภออมก๋อย
- การสื่อสาร ทั้ง 3 หมู่บ้าน มีโทรศัพท์ทางไกลชนบท
สาธารณะและมีหอกระจายข่าว
- ประปาภูเขา

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมี 7 หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือน 372 ครัวเรือน มี
จานวนประชากรทั้งสิ้น 2,566 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ (Sgaor) หรือ ปกาเกอะญอ
บ้าน

หมู่ที่

แม่หลองน้อย
มูแมเ
แม่หลองหลวง
กออึ
พะเบี้ยว
มอคี
ยางราชา

2
2
3
3
11
11
11
รวม

จานวน
ครัวเรือน
71
28
105
38
63
42
25
372

จานวน
ประชากร
485
214
742
275
262
202
386
2,566
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ผู้นาชุมชน
มี ผู้นาชุมชน คือ นายชนะชัย ฤทธิ์นรกันต์ (กานันตาบลสบโขง) นายอัครพล นพรันต์พงศ์ไพล (นายกอบต.)
นายอนุมัติ จิรวิทยาคุณ (ปลัดอบต.สบโขง) นายรณชัย แสงสว่าง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3) นายเสาะควา หย่าจอ (ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพะเบี้ยว) นายแกะดี แสงรุจิรา (ผู้นาศาสนาคริสต์บ้านแม่หลองหลวง) และ
นายพะเพลอะวา วั น เ จ ริ ญ ใ ห ม่
ผู้ใหญ่บ้านแม่หลองน้อย

การศึกษา
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมีโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนแม่หลองน้อย และมีศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 1 แห่ง ที่บ้านพะ
เบี้ยว มีนักเรียน 63 คน และครู 1 คน ศูนย์พัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก อบต.สบโขง จานวน 1 แห่ง มีนักเรียน 30 คน และ
ครู 3 คน

การสาธารณสุข
ประชาชนตาบลสบโขงใช้บริการที่โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลบ้ า นแม่ ห ลองหลวง โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่
ประจา จานวน 8 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 คน และเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จานวน 3
คน เจ้าพนักงานทันตะกรรม 1 คน พนักงานลงข้อมูล 1 คน
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ได้แก่

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร พืชหลักที่ปลูก คือ ข้าว มีหลากหลายพันธุ์

ไปส่งเสริม

พันธุ์ข้าวนา : พันธุ์บือตะคี และพันธุ์บือตะกอ มีพื้นที่ปลูก 1,493 ไร่ เกษตรกร 319 ราย
พันธุ์ข้าวไร่ : พันธุ์บือหมื่อพะทอ, พันธุ์บือบอแมะ, พันธุ์เคาะแหละแตร, พันธุ์บิอิพะคู (ข้าวเหนียว)
และพันธุ์ปิอิงอุ มีพื้นที่ปลูกแยกเป็นข้าวไร่ 663 ไร่ เกษตรกร 183 ราย
รวมทั้งปลูกพืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศ, พริก และกะหล่าปลี จานวน 2,879 ไร่ โดยมีธุรกิจเอกชนเข้า

รายได้
พ.ศ. 2546)

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 5,172 บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.

การถือครองที่ดิน
ราษฎรในพื้นที่ตาบลสบโขงมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย 18.75 ไร่/ครัวเรือน มีพื้นที่ทากินสูงที่สุด 16 – 20 ไร่/
ครอบครัว และต่าที่สุด 6 – 10 ไร่/ครอบครัว
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ราษฎรในพื้นที่ตาบลสบโขงมีพื้นที่ทากินอยู่ระหว่างที่ราบตามหุบเขาไปจนถึงที่ลาดชันตามภูเขา โดยการทานา
ปลูกข้าวไร่ และพืชผักในฤดูฝน
แหล่งเงินทุน
ประชากรตาบลสบโขง อาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้าน แหล่งเงินทุนนอกระบบ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
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การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรตาบลสบโขงมีการรวมกลุ่มทางด้านการเกษตรเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่าง
เกษตรกรกับนายทุน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศ กลุ่มผู้ปลูกพริก และกลุ่มผู้ปลูกกะหล่าปลี
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้แก่ข้าวนา ข้าวไร่ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ได้แก่ มะเขือเทศ, พริก และกะหล่าปลี เสาวรส อะโวคาโด
แหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่ตาบลสบโขงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาตินิยมท่องเที่ยวชมป่าและ
สัมผัสอากาศเย็น

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของตาบลสบโขง

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา ของตาบลสบโขง แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรมีฐานะยากจนมีอาชีพหลักคือการเกษตร ได้แก่ ปลูกข้าวไร่ ซึ่งผลผลิตไม่
เพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีอาชีพเสริม ในการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมของภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ มะเขือ
เทศ พริก และกะหล่าปลี มีการใช้สารเคมีสู งส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกรและมีรายได้ไม่แน่นอน ส่ว น
การเกษตรเลี้ยกระบือไม่ได้รับการส่งเสริมและแนะนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทาให้เป็นโรค
ความต้องการ เกษตรกรต้องการความรู้ด้านการเกษตร พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคสัตว์แ ละให้คาแนะนาการดูแลรักษาสัตว์ รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่ม
สหกรณ์เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนและมีอานาจต่อรองด้านการตลาด
ด้านสังคม
ปัญหา ชุมชนมีปัญหาขาดการศึกษาขั้นพื้นฐานและไม่รู้หนังสือจานวนมาก ปัญหาการเมือง
ท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางานร่วมกันของเกษตรกรในชุมชน ปัญหาด้านสุขอนามัยพื้นฐานที่เกิดจาก
การบริโภคอาหารและน้าดื่มที่ไม่สะอาด ปัญหาความห่างไกลของหมู่บ้านที่มีแนวโน้มจะหั นมาลักลอบปลุกฝิ่นเพื่อเป็น
รายได้ของครัวเรือน และปัญหาการอพยพของแรงงานจากต่างประเทศที่อาศัยเดินทางเข้าประเทศผ่านชุมชนส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการวางแผน
ครอบครัว การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของฝิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา พื้นที่ตาบลสบโขงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ลาดชันเชิงเขาขาดระบบการจัดการน้าเพื่อใช้สาหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชันและไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน
และน้าที่เหมาะสมทาให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย การถือครองที่ดินเป็นการถือครองตามธรรมเนียม
ประเพณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิ น และที่อยู่อาศัย ชุมชนมีความจาเป็นต้องตัดไม้ฟืนจากป่าเพื่อใช้สาหรับการ
อุปโภคในครัวเรือนและเผาป่าในฤดูแล้งเพื่อการปลูกพืชไร่ รวมทั้งการคมนาคมยากลาบากส่งผลให้การขนส่งผลผลิตไปสู่
ตลาดทาได้ยากมีการสูญเสียสูง รวมถึงต้นทุนการขนส่งสูง
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ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตรบนที่
ดอนและการปรับปรุงระบบน้าประปา การสร้างถนนเข้าถึงหมู่บ้านให้สะดวกสามารถใช้ได้ตลอดปี รวมทั้งความรู้ใน
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
ศักยภาพของการพัฒนา
พื้นที่ตาบลสบโขงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และดิน
รวมทั้งมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงและภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางของโครงการ
หลวง โดยจะเน้นการพัฒนาด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงกระบือและโค) ซึ่งเกษตรกรมีพื้นฐานและประสบการณ์ในการเลี้ยง
เพื่ อเป็ น อาชีพ ของครั ว เรื อน การพัฒ นาข้า วไร่เ พื่อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต รวมถึ งการใช้ ประโยชน์จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยทางอาเภออมก๋อยได้กาหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะเน้ น ด้านการศึ ก ษาโดยเฉพาะกลุ่ มเยาวชนให้ เรียนรู้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง รวมทั้งใช้
สื่อการศึกษาผ่านบุคลากรของโรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนไปสู่ชุมชน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในอาเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลสบโขงเป็นกาลังสาคัญที่ จะช่วยผลักดันเพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

ผู้ปฏิบัติงาน
นายเดชพล กล่อมจอหอ
นายภูวไนย ต่ายแต้มทอง
นางสาวประภาพร แสงศรี
นายสุเชาว์ นายหว่าง

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง
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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
และเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง จึงแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่สบโขง
อำเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง อาเภออมก๋อย
(1) นำยอำเภออมก๋ อย
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผูแ้ ทนศูนย์ปฏิบตั ิกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง
คณะทำงำน
(3) ผูแ้ ทนสำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 1
คณะทำงำน
(4) ผูแ้ ทนศูนย์ทรัพยำกรน้ ำบำดำลภำค 6
คณะทำงำน
(5) ผูแ้ ทนผูจ้ ดั กำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
คณะทำงำน
สำขำอำเภออมก๋ อย
(6) ผูแ้ ทนสำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(7) ผูแ้ ทนผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลอำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(8) ผูก้ ำกับกำรสถำนีตำรวจภูธรอำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(9) เกษตรอำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(10) ปศุสัตว์อำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(11) พัฒนำกำรอำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(12) สำธำรณสุ ขอำเภออมก๋ อย
คณะทำงำน
(13) หัวหน้ำสถำนีอนำมัยแม่หลองหลวง
คณะทำงำน
(14) ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์บริ กำรกำรศึกษำ
คณะทำงำน
นอกโรงเรี ยนอำเภออมก๋ อย
(15) ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนแม่หลองน้อย
คณะทำงำน
(16) หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำแม่หลอง
คณะทำงำน
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(17) หัวหน้ำหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภออมก๋ อย
(18) ประธำนสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสบโขง
(19) นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสบโขง
(20) ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสบโขง
(21) กำนันตำบลสบโขง
(22) ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 2 บ้ำนแม่หลองน้อย
(23) ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 3 บ้ำนแม่หลองหลวง
(24) ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 11 บ้ำนพะเบี้ยว
(25) เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง
(องค์กำรมหำชน)

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร

โดยให้คณะทำงำนมีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
แต่ละพื้นที่
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
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2550

(นำยวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่

