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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงคลองลาน 
ต าบลหินดินดาต อ าเภอปางศิลา จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ประวัติความเป็นมา 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2524 ได้มีการอพยพชาวเขาเข้ามนในพ้ืนที่คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
โดยเฉพาะเผ่าเย้า ซึ่งเป็นกองก าลังชาวเขาที่หลบหลีเข้าเมือง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้
ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ป่าคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ -แม่เปิน ในปีพงศ. 
2527 ท าให้การประกาศเขตอทุยานซ้อนทับพ้ืนที่ของหมู่บ้านชาวเขา จ านวน 15 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรประมาณ 
3,500 คน ประกอบด้วย ขาวเขาเผ่าเข้า มูเซอ แม้ว กะเหรี่ยง ลีซอ และอีก้อ ชาวเขาเหล่านี้ได้สร้างปัญหาโดยการบุกรุก
ท าลายป่าต้นน้ าล าธาร ท าไร่เลื่อนลอยจ านวยหลายแสนไร่ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย ดันนั้นในปี พ.ศ.
2527-2529 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดก าแพงเพชรจึงได้มีค าสั่งด าเนินการอพยพชาวเขาไปยัง
พ้ืนที่ที่จัดสรรใหม่ 
 ต่อมา เมื่ อวันที่  21 
กุ ม ภ า พั น ธ์  พ . ศ .  2 5 3 7 
สม เด็ จพร ะนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
เยี่ยมราษฎรบ้านสักงาม หมู่ที่ 
1 ต าบลสักงาม อ าเภอคลอง
ลาน และทรงพบว่า มีราษฎร
ยากจนเป็นจ านวนมากขาด
แคลนที่ ดิ นท ากิ น  มี อาชี พ
รั บ จ้ า ง ท า ไ ร่ อ้ อ ย แ ล ะมั น
ส าปะหลัง แต่มีความสามารถ
ในการท าเครื่องเงินและผ้าปัก 
ซึ่ งน่ าจะ ได้ มี การรวมกลุ่ ม
ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ 
นี้ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกลุ่มอาชีพ
ที่ ต น ถ นั ด  โ ด ย ใ ช้ ชื่ อ ว่ า 
“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” เริ่มตั้งขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต าบลหินดาต กิ่งอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีกองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการ รวมทั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปะ
ชีพฯ ได้เข้ามาฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาด้วย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2542หม่อมเจ้าภีศเดช 
รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง โปรดให้แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนา 
และผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบปัญหา และก าหนดขอบเขตของโครงการ โดยมีเป้าหมายในปีแรก 
ให้ด าเนินการในพ้ืนที่บ้านปางมะนาว ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และบ้านปางมะละกอ ต าบลปางตาไว 
อ าเภอปางศิลาทอง มีพ้ืนที่รวม 612 ไร่ จะสามารถรองรับราษฎรชาวไทยภูเขา เข้าอยู่อาศัยและท ากินได้ 80 ครอบครัว 
และในปี 2543 ให้ด าเนินการในพ้ืนที่บ้านบึงหล่ม ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน พ้ืนที่ 1,000 ไร่ และบ้านแปลง
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สี่ ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน  พื้นที่ 120 ไร่ เพ่ือรองรับราษฎรชาวไทยภูเขาจ านวนที่เหลือเข้าอยู่อาศัยท า
กิน เพื่อการนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้ประกาศแต่งตั้งคณะท างาน ฯ ขึ้นเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย นายวิจิตร ถนอมถิ่น 
ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธาน โดยให้ไปปฏิบัติงานตามแนวพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
ในการจัดที่ดินท ากินให้ราษฎร และเพ่ือน าเอาผลงานและแนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และสถานี
วิจัยไปขยายผลส่งเสริมตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ ส่งเสริมอาชีพแก่ชาวไทยภูเขายากจน
ตามหลักมนุษยธรรม ลดการปลูกพืชเสพติด 
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากราษฎรชาวไทยภูเขา
อพยพมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน จึงโปรดให้ใช้ชื่อเรียกว่า : โครงการคลองลาน : โดยมีหมายเลขก ากับ และแต่งตั้ง
คณะท างาน ฯ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2542    
 ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง  (กอป .)  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
โครงการขยายผลงานโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545- 2549) เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2544 และได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในเวลาต่อมา ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น 
โครงการขยายผลส าเร็จโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนพ้ืนที่คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  และ
โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในปัจจุบัน 
 
สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 
  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพ้ืนที่คลองลาน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 4 ต าบล 3 อ าเภอใน
จังหวัดก าแพงเพชรคือ ต าบลหินดินดาต และต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
และต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติแม่วง  
มีเนื้อที่ซึง่แบ่งตามลุ่มน้ าย่อยประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,300 ไร่ ซึ่งได้แก่ 

1. โครงการคลองลาน 1 ตั้งอยู่ที่บ้าน
อุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต าบลหินดินตาด อ าเภอ
ปางศิลาทอง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 149 เมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด 545578 E 
1771588 N ระวางแผนที่ 4841 I บ้าน
คลองน้ าไหลมีพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยรวม
ประมาณ 220  

2 .  โ ค ร ง ก า ร ค ล อ ง ล า น  2 
ประกอบด้วยพ้ืนที่  2 หมู่บ้านคือ บ้านปาง
มะละกอ หมู่ที่ 8 ต าบลปางตาไว อ าเภอปาง
ศิลาทอง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
140  เมตร  ตั้ ง อยู่ ที่ พิ กั ด  544993 E 
1767100 N และบ้านปางมะนาว หมู่ที่ 11 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
200 เมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด 545669 E 1764956 N ระวางแผนที่ 4840 I  บ้านวังหินดาต มีพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัย
รวมประมาณ 403 ไร่  

3. โครงการคลองลาน 3 ประกอบด้วย 3 กลุ่มบ้าน คือ บ้านสุขสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 148 เมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด 541531 E 1784408 N ระวางแผนที่ 
4841 I  บ้านคลองน้ าไหล บ้านสุขวิจิตรพัฒนาและบ้านน้ าพระทัย หมู่ที่ 14 ที่อยู่ที่พิกัด 542639 E 1781826 N 
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ระวางแผนที่ 4841 I บ้านคลองน้ าไหล มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 140 และ 125 เมตร ตามล าดับ มีพ้ืนที่
ท ากินและที่อยู่อาศัยรวมประมาณ 974 ไร่  

4. โครงการคลองลาน 4 ตั้งอยู่ที่บ้านแปลงสี่ ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 140 เมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด 534261 E 1776314 N ระวางแผนที่ 4841 I  บ้านคลองน้ าไหล 
มีพ้ืนทีท ากินและที่อยู่อาศัยรวมประมาณ 161 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาปาง 
 5. โครงการคลองลาน 5 ตั้งอยู่ที่บ้านสามัคคีธรรม ม.16 ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 174 เมตร ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากรมป่าไม้ (ข้อมูล ณ กันยายน 
2553) 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลานพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ มีระดับความสูง ตั้งแต่ 119-
174 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
  
  ระดับความลาดชันพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 

ระดับความสูง รายละเอียด 
พื้นที ่ ร้อยละ 

 ตารางกิโลเมตร ไร่ 
ร้อยละ 0 - 2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 53.05 33,155.78 49.27 

ร้อยละ 2 - 5 ลาดชนัเล็กน้อยมาก 20.32 12,702.89 18.87 

ร้อยละ 5 - 12 ลาดชนัเล็กน้อย   9.66   6,036.54  8.97 

ร้อยละ 12 - 20 ลาดชนัสงู   3.82   2,388.65  3.55 

ร้อยละ 20 - 35 สูงชนัปานกลาง   6.82   4,261.71  6.33 

ร้อยละ 35 - 50 สูงชนั   6.48   4,052.13  6.02 

ร้อยละ 50 - 75 สูงชนัมาก   5.45   3,404.27  5.06 

มากกว่าร้อยละ 75 สูงชนัมากที่สดุ   2.08   1,298.44  1.93 
รวม        107.68 67,300.41 100.00 

  
ลักษณะดิน 

  จากการส ารวจความเหมาะสมของดินส าหรับท าการเกษตร โดยส านักงานที่ดินพ้ืนที่สูงพบว่า ดินทีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 26.95 ส าหรับพ้ืนที่บ้านแปลงสี่ ร้อยละ 13.76 
ส าหรับพ้ืนที่บ้านปางมะละกอ และบ้านปางมะนาว และร้อยละ 
4.59 ส าหรับพ้ืนบ้านสุขสวรรค์ บ้านสุขวิจิตรพัฒนา และบ้าน
น้ าพระทัย ส่วนที่เหลือเป็นบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางและไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเนื่องจากเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียวจนถึงดินเหนียว ซึ่งมีการระบายน้ าไม่ดี หรือเป็น
ดินตื้นมาก ซึ่งมักพบชั้นกรวดและหินกลมมนปะปนอยู่โดยทั่วไป 
 



337 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เป็นแบบฝนเมืองร้อน
เฉพาะฤดูโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มีอากาศ
แห้งแล้ง 5-6 เดือน โดยฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมและต่อกับฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดทั้งปี จ านวน 1,302 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณ
น้ าฝนมากที่สุดในเดือนกันยายนจ านวน 273 มิลลิเมตร และมีปริมาณ
น้ าฝนน้อยที่สุดในเดือนมกราคม จ านวน 0.8 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดย
เฉลี่ย 27.3 องศาเซลเซียส มี
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 
เท่ากับ 37.7 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต่ าสุดในเดือน
ธันวาคม เท่ากับ 17 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ ร้อยละ 
73 โดยในช่วงเดือนกันยายน
มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดร้อยละ 97 และในเดือนมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดร้อยละ 26 
 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ บึงหล่ม 
ส่วนล าห้วยอ่ืน ๆ คือ ล าน้ าคลองลาน คลองน้ าไหล คลอง
ยาง คลองมะนาว คลองลึก คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า 
และห้วยสบขุนหมาก และมีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กที่
ทางราชการขุดให้ไว้ อีก จ านวน 21 แห่ง  อีกทั้ งพ้ืนที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อยู่ในพ้ืนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ าดังนี้ 
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 รายละเอียดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 1A 7.28 4,552.26 6.76 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 2 9.79 6,121.13 9.10 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 3 6.78 4,240.01 6.30 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 4 6.48 4,051.83 6.02 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 5 77.34 48,335.18 71.82 

รวม 107.68 67,300.41 100.00 
  
  ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ทั้งหมดในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลานเป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 
โดยกรมป่าไม้ได้กันพ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วังก์ 
 
 การคมนาคม 

 เส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางไปยังพื้นท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพ้ืนที่คลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชรสามารถเดินได้ 2 เส้นทาง คือ 

1. จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 346 ถึงสามแยกคลองแม่ลาย เลี้ยวเข้าทางหลวง
หมายเลข 117 ที่กิโลเมตรที่ 46 ถึงโครงการคลองลาน 4 และกิโลเมตรที่ 32 เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 8 กิโลเมตร ถึง
โครงการคลองลาน 3  

2. จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 284 ถึงสี่แยกสลกบาตร เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข
1112 ระยะทาง 38 กิโลเมตร ถึงโครงการคลองลาน 1 และที่สี่แยกวังปลาอ้าววิ่งตรงไประยะทาง 8 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงโครงการคลองลาน 2 ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 5 ชั่ วโมง 36 นาที 
(ระยะทาง 427 กิโลเมตร) 

 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ระบบไฟฟ้า ประชากรได้รับการขยายเขตไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และการใช้น้ าอุปโภคบริโภค ประชากร
ใช้น้ าประปาภูเขาและน้ าบาดาล 

 
สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร 

พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพ้ืนที่คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนครัวเรือน 
318  ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,034 คนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า,มูเซอ, กะเหรี่ยง และ
ไทย นับถือศาสนาคริสต์,ผี พุทธ  
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

อุดมทรัพย์ 8 54 154 
ปางมะนาว 11 37 111 
ปางมะละกอ 8 29 85 
สุขสวรรค์ 13 80 298 
สุขวิจิตรพัฒนา 14 29 104 
น้ าพระทัย 14 41 82 
สามัคคีธรรม 16 48 200 

รวม 318 1,034 
 
 

ผู้น าชุมชน 
  นายว่วนชิง ฟุ้งวิเศษ  ด้านการท าเครื่องเงิน 
  นางมาเล เรียนศรี  ด้านผ้าทอกะเหรี่ยง 
  นายนา  แซ่ซี  ด้านงานจักสานหวาย 

 นายปั้ง  แซ่ซี  ผู้น าบ้านสุขสวรรค์ หมู่ 13  ต าบลคลองลานพัฒนา 
  นายค าด้า ป้อปุง  ผู้น าบ้านสุขสวรรค์ 2 หมู่ 13 ต าบลคลองลานพัฒนา 
  นายมนัส วงศ์ทองจันทร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ าพระทัย หมู่ 14 ต.ลคลองลานพัฒนา 

 นางจานลิน แซ่จ๋าว  ผู้น าบ้านสุขวิจิตรพัฒนา หมู่ 14 ต าบลคลองลานพัฒนา 
  นายสอนแก้ว ปอยู   ผู้น าบ้านปางมะนาว หมู่ 11 ต าบลปางมะค่า 
  นายว่วนชิง ฟุ้งวิเศษ  ผู้น าบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ต าบลหินดาต  
  นายครอง ศิริเขตบรรบต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต 
  นายโยฮัน เป๋าก๋อง  ผู้น าบ้านปางมะละกอ หมู่ 8 ต าบลปางตาไว 
  นายหวาด คงสวัสดิ์ ผู้น าบ้านสามัคคีธรรม 
 

 ผู้น าทางพิธีกรรม 
  นายกูหลุย ป้อปง 
  นายแก้ว  แซ่ศิล 
  นางวลัยรัตน์ วิวัฒน์พงษ์ 

 
 การศึกษา 

 พ้ืนที่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงพ้ืนที่คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร มีสถานบริการด้าน
การศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ กจ านวน 3 แห่ ง  โ รง เรี ยน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 7 แห่ง 
 การสาธารณสุข 

 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพ้ืนที่คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  มีสถานีอนามัย
ให้บริการในพ้ืนที่ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านบึงหล่ม สถานีอนามัยบ้านโชคชัยพัฒนา และสถานีอนามัยบ้านมอ
สมบูรณ์โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปางศิลาทอง โรงพยาบาลคลองลาน 
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 การประกอบอาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ การเกษตร ปลูกพืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ ประมงขนาดเล็ก  
รับจ้างทั่วไป ชนิดของพืชที่นิยมปลูก เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง และพืชผักอ่ืน ๆ  

 
 
ปฏิทินอาชีพของเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อาชีพ ประเภท 
ระยะเวลา 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ท านา 
ข้าวนาด า             

ท าไร่ 

มัน
ส าปะหลัง 

            

ข้าวโพด             
ผักตาม
ฤดูกาล 

            

เลี้ยง
สัตว ์

ไก ่             
สุกร             

นอก
ภาคฯ 

ผ้าปัก             
ถ่านอัดแท่ง             

 
 

 รายได้ 
 ประชาชนจะมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 56,478 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 

 การถือครองที่ดิน 
 ประชากรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรไม่มีเอกสารสิทธิ์
ในการถือครองที่ดิน เนื่องจาก พ้ืนที่ทั้งหมดในพ้ืนที่โครงการคลองลานเป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ที่กรมป่าไม้ได้กัน
พ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และจัดสรรให้ชาวบ้าน
สามารถใช้ท าประโยชน์ในการอยู่อาศัย ครอบครัวละประมาณ 2 งาน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกครอบครัวละ
ประมาณ 5 ไร่ สามารถมอบให้แก่ลูกหลานเพื่อท ากินต่อไปได้  
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 ขอบเขตที่ท ากินและท่ีอยู่อาศัยโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตพื้นที่ท ากินและที่อยู่อาศัย 
พื้นที ่

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

โครงการคลองลาน 1 บ้านอุดมทรัพย์  0.35 220.02 11.24 
โครงการคลองลาน 2 บ้านปางมะนาว 0.64 403.36 20.60 
โครงการคลองลาน 2 บ้านปางมะละกอ 0.31 199.02 10.20 
โครงการคลองลาน 3 บ้านสุขสวรรค์  
บ้านสุขวิจิตรพัฒนา บ้านน้ าพระทัย 1.5 974 49.74 
โครงการคลองลาน 4 บ้านแปลงสี ่ 0.25 161 8.22 

รวม 3.29 1,958 100.0  
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดสรรที่ดิน แบ่งออกเป็น ที่ดินท ากิน 
1,184 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.48 ของพ้ืนที่ทั้งหมด, ที่อยู่อาศัย 140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.15 พ้ืนที่ส่วนราชการ พ้ืนที่
ป่า และสาธารณะประโยชน์ 634 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.37 และแต่ละพ้ืนที่โครงการคลองลาน จัดแบ่งออกเป็น 

1. โครงการคลองลาน 1 บ้านอุดมทรัพย์      220-0-19   ไร่ 
- ที่ดินท ากิน จ านวน 53 แปลงๆละประมาณ 1-2-00 ไร่  80-0-00     ไร ่
- พ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวน 53 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  14-0-00     ไร ่
- ส่วนราชการและสาธารณะประโยชน์    126-0-19   ไร่ 

2. โครงการคลองลาน 2        602-3-65   ไร่ 
     กลุ่มท่ี 1 บ้านปางมะนาว      403-3-65   ไร่ 

- ที่ท ากินไม้ผล/พืชไร่ จ านวน 37 แปลงๆละประมาณ 5-2-00 ไร่  175-2-20   ไร่ 
- แปลงพืชประณีต จ านวน 37 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่ 19-2-00     ไร ่
- ที่อยู่อาศัย จ านวน 39 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  18-2-26     ไร ่
- ส่วนราชการ       36-3-31     ไร ่
- ที่สาธารณะประโยชน์และอ่ืนๆ     153-1-88   ไร่ 

     กลุ่มท่ี 2 บ้านปางมะละกอ      199-0-19   ไร่ 
- ที่ท ากิน จ านวน 28 แปลงๆละประมาณ 5-0-00 ไร่  124-1-70    ไร่ 
- ที่อยู่อาศัย จ านวน 28 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  17-1-70      ไร่ 
- ส่วนราชการ       24-0-30      ไร่ 
- ที่สาธารณะประโยชน์      33-0-49      ไร ่

3. โครงการคลองลาน 3       974-0-00    ไร่ 
     กลุ่มท่ี 1 บ้านสุขสวรรค์      60-0-00      ไร ่

- ที่ท ากิน จ านวน 91 แปลงๆละประมาณ 5-0-00 ไร่  433-2-39    ไร่ 
- ที่อยู่อาศัย จ านวน 92 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  47-0-23      ไร ่
- ส่วนราชการ       31-3-75      ไร ่
- ที่สาธารณะประโยชน์และอ่ืนๆ     88-1-63      ไร ่

     กลุ่มท่ี 2 บ้านสุขวิจิตรพัฒนา      178-0-00    ไร่ 
- ที่ท ากิน จ านวน 23 แปลงๆละประมาณ 5-0-00 ไร่  119-2-32    ไร่ 
- ที่อยู่อาศัย จ านวน 28 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  14-3-21      ไร่ 
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- ที่สาธารณะประโยชน์และอ่ืนๆ     43-2-47      ไร่ 
     กลุ่มท่ี 3 บ้านน้ าพระทัย      196-0-00    ไร่ 

- ที่ท ากิน จ านวน 38 แปลงๆละประมาณ 5-0-00 ไร่  147-0-08    ไร่ 
- ที่อยู่อาศัย จ านวน 38 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  17-1-98      ไร่ 
- ที่สาธารณะประโยชน์และอ่ืนๆ     31-1-94      ไร ่

4. โครงการคลองลาน 4 บ้านแปลงสี่     161-0-00    ไร่ 
- ที่ท ากิน จ านวน 17 แปลงๆละประมาณ 5-0-00 ไร่  85-0-00     ไร่ 
- ที่อยู่อาศัย จ านวน 20 แปลงๆละประมาณ 0-2-00 ไร่  10-0-00      ไร่ 
- ที่สาธารณะประโยชน์และอ่ืนๆ     66-0-00      ไร ่
     รวม   1,958-0-03  ไร่ 

 แหล่งเงินทุน 
 ประชากรอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  กองทุนหมู่บ้าน เงินทุนส่วนตัว  และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 4  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
กลุ่มบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 

1. กลุ่มผ้าปัก 
2. กลุ่มปลูกผัก 
3. กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่ง 

กลุ่มบ้านปางมะละกอ หมู่ 8 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
1. กลุ่มเตรียมสหกรณ์ร้านค้าบ้านปางมะละกอ  

 กลุ่มบ้านปางมะนาว หมู่ 11 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.ก าแพงเพชร 
       1. กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน 

กลุ่มบ้านน้ าพระทัย หมู่ 14 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
1. กลุ่มสตรีผ้าปัก 
2. กลุ่มออมทรัพย์ 

กลุ่มบ้านสุขวิจิตรพัฒนา หมู่ 14 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปักเย้า 
2. กลุ่มออมทรัพย์ 
 
 

กลุ่มบ้านสุขสวรรค์ หมู่ 13 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
1. กลุ่มผ้าปักมูเซอ 
2. กลุ่มจักสานหวาย 
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 ผลผลิตทางการเกษตร 

1. ข้าว 
2. พืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด  
3. พืชผัก ได้แก่ แตงกวา  ถั่วฝักยาว  มะระ 
4. ไม้ผล ได้แก่ ล าไย ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะม่วง ขนุน มะไฟ กระท้อน มะพร้าว 
5. ไผ่ ได้แก่ ไผ่หวานสีทอง ไผ่หวานอา่งขาง ไผ่ตง 
6. ประมง ได้แก่ ปลา 
7. เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร 

 
 แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการคลองลาน ได้แก่ 

1. อุทยานแห่งชาติคลอนลาน เที่ยวชมน้ าตก
คลองลานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัด
ก าแพงเพชร เที่ยวชมน้ าตกคลองน้ าไหลและแก่งเกาะร้อย 

2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มียอดเขาโมโกจูเป็น
จุดชมทิวทัศน์ที่สูงที่สุดของป่าแม่วงก์ เที่ยวชมลานนกยูง และ 
แก่งเกาะใหญ่ 

3. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ชมน้ าตกตาเต่า
ด า 

4. ศูนย์หัตถกรรมคลองลาน ที่ตั้งอยู่ที่ต าบล
คลองลานพัฒนา ซึ่งเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนคลองลาน 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 
  ด้านเศรษฐกิจ 

  ปัญหา  เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาความยากจน เพราะการท าการเกษตรต้องใช้การลงทุนสูง 
ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการผลิต ในขณะที่ได้รับผลผลิตตอบแทนน้อย ราคาถูก 
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าได้เอง การรวมกลุ่มของเกษตรกรท าได้ไม่ต่อเนื่องจึงขาดอ านาจในการ
ต่อรอง จึงท าให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นตามมา 

  ความต้องการ  มีความต้องการรับการส่งเสริมด้านอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรที่มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ สามารถลดต้นทุนในการผลิต มีเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการช่วยเหลือใน
เรื่องตลาดผลผลิตให้ได้รับความเป็นธรรมเหมาะสมด้วย 
  ด้านสังคม 

  ปัญหา  เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ จึงมีหนี้สินมากทั้งในและนอกระบบเด็ก
หลายคนไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพราะครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ต้องออกจากการศึกษากลางคันเพ่ือ
มาช่วยครอบครัวท างาน  หลายครอบครัวอพยพโยกย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่หลังจากการเก็บเก่ียวเพ่ือขายแรงงานหาค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวและเพ่ือให้บุตรได้เรียนต่อบ้าง  ในชุมชนจึงเหลือเพียงเด็กและคนชราอยู่เฝ้าบ้านเท่านั้น 
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   ความต้องการ  ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายลงโดยการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการปฏิบัติมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพที่เป็นระบบและยุติธรรมคนในชุมชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง เด็กๆมี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามความสามารถของเด็ก  กลุ่มคนที่ออกไปขายแรงงานได้กลับมาอยู่ในพ้ืนที่เป็น
ชุมชนที่ “อบอุ่น พอเพียง” 
 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพ้ืนฐาน 

  ปัญหา  ปัญหาหลักคือ แหล่งน้ าและระบบการกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ในเขตแห้งแล้ง การท าการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝน ไม่มีแหล่งน้ าและระบบการกระจายน้ าไปยังแปลงเกษตรประกอบกับ
พ้ืนที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะสมกับการท าการเกษตร ในการผลิตจึงต้องใช้การลงทุนสู งในขณะที่ได้ผลผลิต
ตอบแทนต่อหน่วยพ้ืนที่น้อย   ในเรื่องน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเกิดการขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง เริ่มจากกลางเดือน
มีนาคมจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม หลายกลุ่มบ้านมีความเดือดร้อนอย่างมาก  

ส่วนในด้านเส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเลียบที่ลาดเชิงเขา จึงมีปัญหาถูกน้ ากัดเซาะจนพัง
เสียหาย การขนย้ายผลผลิตจึงท าได้อย่างล าบาก  ส่วนในฤดูแล้งจะเกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองจากรถท่ีสัญจรไปมา  

  ความต้องการ  ต้องการให้มีการก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มบ้าน และ
ซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้  รวมถึงมีการจัดวางระบบการกระจายน้ าไปยังแปลงเกษตรอย่างทั่วถึง
เพ่ือที่จะสามารถท าการเกษตรนอกฤดูได้  และยังต้องการรับความรู้ในเรื่องการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีในการท า
การเกษตรเพ่ือสามารถลดต้นทุนการผลิต มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและช่วยบ ารุงรักษาดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นด้วยในเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบประปาภูเขาที่ใช้อยู่ให้มีแหล่งส ารองน้ าที่
สามารถเก็บน้ าในปริมาณที่มากข้ึนเพื่อส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าว่ามีความปลอดภัยในการบริโภค 
รวมถึงยังต้องการให้มีการขุดเจาะบาดาลเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารองยามขาดแคลนด้วยเช่นกัน 

ด้านเส้นทางคมนาคมต้องการให้มีการก่อสร้างเส้นทางหลักระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์
ติคส์หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือลดมลภาวะเรื่องฝุ่นละออง ใช้เดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดทุกฤดู   
ส่วนเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปยังแปลงเกษตรขอให้มีการดูแลซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพ่ือสามารถ
ขนย้ายผลผลิตต่างๆอย่างสะดวกและมีคุณภาพ 
 
 
  ศักยภาพของการพัฒนา 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เป็นพ้ืนที่ในเขต ร้อน แห้งแล้ง สภาพของ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนแหล่งน้ าไม่เหมาะสมในการท าการเกษตร  พื้นที่ของแต่ละกลุ่มบ้านตั้งอยู่
ห่างไกลกันประมาณ 20 กิโลเมตร เกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบด้วย 4 ชาติพันธุ์ คือ มูเซอ  เย้า  กะเหรี่ยง และไทย    
เกษตรกรมีความขยันและอดทน  ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร  ผู้น าของหลายชุมชนได้รับโอกาสท าหน้าที่ในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและเป็นก าลังส าคัญที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ที่ดินได้รับการจัดรูปที่ดินแบ่งเป็นพ้ืนที่ในการท าการเกษตร ที่อยู่อาศัยและเขตป่า
ไม้อย่างชัดเจนจึงไม่มีปัญหาในด้านการบุกรุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆในจังหวัดได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนาโดยร่วมเป็นคณะท างานของโครงการด้วย 
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   แนวทางการพัฒนา 
   เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนคลองลาน และศักยภาพการพัฒนา
ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือให้มีการกระจายการใช้น้ าได้อย่างทั่วถึง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษา ระบบการบริหารจัดการและการจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอในแต่ละชุมชน 
 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าในพ้ืนที่ การปลูกป่าชาวบ้าน ป่าชุมชน การปลูกหญ้าแฝก การสร้างแนวกันเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ดินท ากิน 
โดยการจัดท าข้อตกลงร่วมกับท้องถิ่น รวมถึงการจัดท ามาตรการเพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

3. ด้านอาชีพและงานวิจัย เน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีพืช
อาหารเพียงพอกับความต้องการบริโภคในชุมชน หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยอาศัยฐานความรู้จากโครงการหลวง โดยเฉพาะ
ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเพาะปลูกที่ดี การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร การฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน รวมถึงการจัดท าแปลงสาธิต
องค์ความรู้จากโครงการหลวงตลอดจนการศึกษาและฟ้ืนฟูแหล่งอาหารชุมชน เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 4. ด้านสังคม เน้นการสนับสนุนองค์กรพ่ึงตนเองในระดับชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
เพ่ือเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึง การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบันให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 

นายพินิจ  เชาน์ตระกูล  หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิงตอนบน 
     และแม่กลอง 
 นางสาวน้ าทิพย์  กัณทะวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลชิด  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 
นายอภิชาติ เนื่องนิตย์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 
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ค ำสัง่คณะอนกุรรมกำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรพฒันำ 
ในคณะกรรมกำรประสำนงำนและสนบัสนนุโครงกำรหลวง ( กปส.) 

ท่ี 2 /2548 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวง เพื่อกำรพฒันำกำรเกษตรแบบยัง่ยืน 

พืน้ท่ีคลองลำน  จงัหวดัก ำแพงเพชร 
----------------------------------- 

 ด้วยท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพัฒนำในคณะกรรมกำรประสำนงำน และสนับสนุน

โครงกำรหลวง (กปส.) ครัง้ท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2548 มีมติให้ปรับปรุงคณะท ำงำนโครงกำรขยำย
ผลงำนโครงกำรหลวงเพ่ือกำรพฒันำกำรเกษตรแบบยัง่ยืนพืน้ท่ีคลองลำน จงัหวดัก ำแพงเพชร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ขยำยผลกำรปฏิบตัิงำนโครงกำรหลวงของส่วนรำชกำรต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง
และเกิดผลดียิ่งขึน้ จึงให้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพ่ือกำรพฒันำกำร
เกษตรแบบยัง่ยืนพืน้ท่ีคลองลำน จงัหวดัก ำแพงเพชร ของคณะอนกุรรมกำรปฏิบตัิงำน ในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
และประสำนงำนมลูนิธิโครงกำรหลวง ท่ี 2/2544  ลงวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2544 

 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในค ำสัง่คณะกรรมกำรประสำนงำนและสนบัสนนุโครงกำรหลวงท่ี 2/2547 ลงวนัท่ี 
28 ตลุำคม 2547 ข้อ 5 จึงแตง่ตัง้คณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวง เพ่ือกำรพฒันำ    กำรเกษตรแบบ
ยัง่ยืนพืน้ท่ีคลองลำน  จงัหวดัก ำแพงเพชร  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  องค์ประกอบ 
  1.1 ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัก ำแพงเพชร     ท่ีปรึกษำ 
  1.2 เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัก ำแพงเพชร     ท่ีปรึกษำ 
  1.3 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวง   ประธำนคณะท ำงำน 
        เพ่ือกำรพฒันำกำรเกษตรแบบยัง่ยืน พืน้ท่ีคลองลำน  
  1.4 นำยอ ำเภอในพืน้ท่ีหรือผู้แทน      คณะท ำงำน 
  1.5 นำยกองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัก ำแพงเพชร    คณะท ำงำน 
  1.6 นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ี  คณะท ำงำน 
  1.7 เจ้ำหน้ำท่ีกรมอทุยำนแหง่ชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุ์พืชในพืน้ท่ี  คณะท ำงำน 
  1.8 เจ้ำหน้ำท่ีกรมป่ำไม้ในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.9 เจ้ำหน้ำท่ีกรมวิชำกำรเกษตรในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.10 เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์ในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
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  1.11 เจ้ำหน้ำท่ีกรมประมงในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.12 เจ้ำหน้ำท่ีกรมชลประทำนในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.13 เจ้ำหน้ำท่ีกรมพฒันำท่ีดนิในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.14 เจ้ำหน้ำท่ีกรมสง่เสริมสหกรณ์ในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.15 เจ้ำหน้ำท่ีกรมสง่เสริมกำรเกษตรในพืน้ท่ี   คณะท ำงำน 
  1.16 เจ้ำหน้ำท่ีกรมพฒันำสงัคมและสวสัดกิำรในพืน้ท่ี  คณะท ำงำน 
  1.17 ผู้แทนส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัก ำแพงเพชร  คณะท ำงำน 
  1.18 ผู้แทนส ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดัก ำแพงเพชร  คณะท ำงำน 
  1.19 ผู้แทนส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัก ำแพงเพชร  คณะท ำงำน 
  1.20 ผู้แทนศนูย์พฒันำฝีมือและแรงงำนจงัหวดัก ำแพงเพชร  คณะท ำงำน 
  1.21 ผู้แทนส ำนกังำนพฒันำชมุชนจงัหวดัก ำแพงเพชร  คณะท ำงำน 
  1.22 ผู้แทนส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำก ำแพงเพชรในพืน้ท่ี  คณะท ำงำน 
  1.23 ผู้แทนศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรียนจงัหวดัก ำแพงเพชร  คณะท ำงำน 
  1.24 เจ้ำหน้ำท่ีส ำนกัพฒันำเกษตรท่ีสงู   คณะท ำงำนและ 
         ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เลขำนกุำร 
  1.25 เจ้ำหน้ำท่ีศนูย์พฒันำและสงเครำะห์ชำวเขำ  คณะท ำงำนและ 
  จงัหวดัก ำแพงเพชร   ผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
  1.26 เจ้ำหน้ำท่ีเกษตรอ ำเภอในพืน้ท่ี   คณะท ำงำนและ 
     ผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
 2. อ ำนำจหน้ำท่ี 
  2.1 จดัท ำแผนงำนโครงกำรและแผนปฏิบตังิำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพ่ือ
กำรพฒันำกำรเกษตรแบบยัง่ยืน 
  2.2 ด ำเนินกำรต่ำงๆ ในงำนพฒันำให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรและแผนปฏิบตัิงำนปะจ ำปีท่ี
ก ำหนดไว้ 
  2.3 ก ำกับดแูล แรงงำน ลูกจ้ำง วสัดอุุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ อำคำรและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ท่ี
สว่นรำชกำรสนบัสนนุให้ไปด ำเนินกำรในโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพ่ือกำรพฒันำกำรเกษตรแบบยัง่ยืน 
  2.4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรปฏิบตัิงำน ปัญหำอปุสรรคตำ่งๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวแก้ไขให้
คณะอนุกรรมกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพฒันำ โดยผ่ำนส ำนักพฒันำเกษตรท่ีสูง ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
  2.5 ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพื่อกำรพฒันำกำร
เกษตรแบบยัง่ยืน 
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  ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
                สัง่  ณ  วนัท่ี 
 

                      (นำยบรรพต  หงษ์ทอง) 
                    ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                        ประธำนอนกุรรมกำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรพฒันำ 
                     ในคณะกรรมกำรประสำนงำนและสนบัสนนุโครงกำรหลวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


