
127 
 

ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงสบเมย 
ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประวัติความเป็นมา 

หมู่บ้านแม่ลามาหลวงในพ้ืนที่ปัจจุบันตั้งมาได้ประมาณ 10 ปี พ้ืนที่ตั้งของหมู่บ้านเดิมอยู่ห่างจากหมู่บ้านไป
ประมาณ 1 กม สาเหตุที่ต้องย้ายหมู่บ้านเพราะว่าพ้ืนที่เดิมมีการพังทลายของดินสูงประกอบกับมีการเพ่ิมจ านวน
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงย้ายมาตั้งหมู่บ้านยัง
พ้ืนที่ใหม่ และย้ายตามความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่ เพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต์เพียง 1 หลัง 

 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงสบเมย ตั้งอยู่บ้านแม่ลามาหลวง 
หมู่ที่ 7 ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าลุ่มน้ าแม่ยวมฝั่งขวา 
เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ยังคงยึดถือ
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่  โดยมีอาณาเขตการ
ปกครองดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่ยวม  
.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่สวด  
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่า
ไม้ จะมีพ้ืนราบเพียงเล็กน้อยความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 399-
850 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งมีพ้ืนที่ดังกล่าวพอจะ
แบ่งได้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ราบจะอยู่บริเวณทิศตะวันออกของต าบลตาม
ริมน้ าแม่ยวม 

2. พื้นที่ดอนหรือภูเขา  
ภูมิประเทศของต าบลสบเมย ร้อยละ 98 เป็นภูเขา

สูงชัน มีพ้ืนที่ราบ เป็นพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่ราบเพียงเล็กน้อย  
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หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง และบริเวณหุบเขา มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 798 เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 

ลักษณะดิน 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีที่ราบและที่ราบริมล าห้วยเล็กน้อย 
 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด

อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน และ มีหมอกปกคลุม
ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพ้ืนที่อยู่
บนที่สูงเหนือระดับน้ าทะเล ท าให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูก
แสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขาท าให้อากาศ
เย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะ
กับความชื้นของอากาศ จึงท าให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอน
กลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง3ฤดูกาล
คือ 
ฤ ดู ร้ อ น  เ ริ่ ม
ตั้ ง แ ต่ ช่ ว ง
ร ะ ห ว่ า ง
ก ล า ง เ ดื อ น
กุ ม ภ า พั น ธ์  - 
ก ล า ง เ ดื อ น
พฤษภาคม จะมี
อากาศร้อนอบ 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
ช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท าให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ฤดูหนาว 
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกด
อากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก  
 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า 1 สาย 
ล าห้วย 12 สาย และหนองน้ า 2 แห่ง  
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  แหล่งน้ าที่ก่อสร้าง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อน้ าตื้น 20 แห่ง บ่อน้ าบาดาล 5 แห่ง สระน้ า 1 แห่ง (สระน้ าบ้านห้วยกองมูล)ประปา
หมู่บ้าน 12 แห่ง (ระบบประปาภูเขา) ถังน้ า คสล. พร้อมถังกรองน้ า 1 แห่ง 
(บ้านแม่คะตวน) และอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง (บ้านแม่คะตวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่
ในป่าแม่ยวมฝั่งขวา 
 
 การคมนาคม 
  การคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูฝนการเดินทางเข้า
หมู่บ้านค่อนข้างล าบากมากเนื่องจากเป็นถนนดิน100 กิโลเมตร และมีบางช่วงที่เป็นถนนคอนกรีต 1.5 กิโลเมตร, 
ถนนลาดยาง 7.5 กิโลเมตร, ถนนลูกรัง 15 กิโลเมตร ถนนดิน 100 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงสบเมย  4 ชั่วโมง 50 นาที (ระยะทาง 251 กิโลเมตร) 
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โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ด้านการไฟฟ้าภายในหมู่บ้านจะใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) และไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2561) 
 2. ประปา มีประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) จ านวน 12 แห่ง 

3. โทรศัพทส์าธารณะ (Crad phone) 
4. การคมนาคม มีถนนลาดยาง และคอนกรีต แต่การเดินทางในช่วงฤดูฝนค่อนข้างล าบากในช่วงฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 ประชากร ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยมีจ านวน 23 หมู่บ้าน จ านวน
1,459 ครัวเรือน  จ านวนประชากร 5,839 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์   

 
บ้าน หมู่ที่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

ประชากร 
ห้วยยาก 10 36 116 
ห้วยทีซะ 10 57 200 
ทียาเพอ 8 57 255 
เลโคะ 1 98 426 
แม่ลามาหลวง 7 82 361 
ห้วยไชยยงค์ 8 63 292 
น้ าออกรู 9 42 187 
ซื่อมื่อน้อย 6 55 192 
เกลอโคะ 12 74 308 
ปู่แก้ว 10 46 197 
น้อย 7 19 147 
ห้วยน้ าใส 9 86 350 
ทีฮือลือ 11 72 276 
แม่ปอง 11 33 132 
ซื่อมื่อหลวง 6 82 329 
ท่าเรือ 8 5 8 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

หมู่บ้านพื้นที่ t&v    
โซพอ 5 140 524 
สบโขง 10 200 686 
ป่าหมาก 4 40 147 
แม่เหลอ 2 49 192 
แม่กองแป 2 45 213 
ขุนแม่แลบ 5 28 112 
ห้วยไทร 11 31 189 
    
    

รวม 1,459 5,839 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้น าชุมชน 

 ผู้น าชุมชนของหมู่บ้านแม่ลามาหลวง  ได้แก่  นายกาลอย 
มรกตฉาย  ผู้ ใหญ่บ้านบ้านแม่ลามาหลวง  นายชาคริต  จรุงสายชล  
สมาชิก อบต. และนายหล้า ทวีรัตนา สมาชิก อบต. 
การศึกษา 

  พ้ืนที่ต าบลสบเมยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 14 แห่ง  มี  1  แห่งท าการ
ส อ น ถึ ง ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3   คื อ  โ ร ง เ รี ย น 
บ้านเลโค๊ะ  และศูนย์การเรียนชุมชน  2 แห่ง 
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การสาธารณสุข 
  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสบเมย ใช้บริการสถานีอนามัยบ้านเลโคะ และสถานีอนามัยสาขาย่อยบ้านห้วย
กองมูล 
 
 
 
 
 
 การประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก 
ได้แก่ ข้าว ข้าวไร่ อ้อย ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง มีพ้ืนที่บางส่วนที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ เป็นต้น  อาชีพรอง  
ได้แก่  การประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย และงานหัตกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้ 

 ประชากรบ้านแม่ลามาหลวงมีรายได้เฉลี่ยต่ าสุด 1,000 บาท/เดือน รายได้เฉลี่ยสูงสุด 8,000 บาท/เดือน 
 

 การถือครองที่ดิน 
 ชุมชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พ้ืนที่ต าบลสบเมยส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรเพื่อปลูกข้าวไร่และพริกกะเหรี่ยง 
 
 แหล่งเงินทุน 

ประชากรหมู่บ้านแม่ลามาหลวงอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการกองทุนหมู่บ้าน  และโครงการแก้ไขความยากจน (กขคจ.) 

 
 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  เกษตรกรบ้านแม่ลามาหลวงไม่มีการจัดตั้งกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ มีการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มสวัสดิการทาง
สังคม เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน (กีฬา) เป็นต้น 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

 ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ พริกกะเหรี่ยง ข้าว
ข้าวไร่ กระเทียม ถั่วเหลือง กาแฟ และลิ้นจี่ และพืชผักต่าง ๆ เพ่ือน าไปขายที่ศูนย์อพยพ 
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แหล่งท่องเที่ยว 
 

พ้ืนที่บ้านแม่ลามาหลวงมีแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่  ถ้ า น้ าตก และการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่ลามาหลวง 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแม่ลามาหลวง แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  ขาดการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ไม่มีเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิต   และผลผลิตที่ได้ไม่มีการคัดคุณภาพก่อนจ าหน่าย    
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือ
ลดความเสียหายและการเพิ่มผลผลิตพืช-สัตว์ 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยไม่ได้ทั้งหมด 
   ความต้องการ   การส่งเสริมสุขภาพและวางแผนครอบครัวและต้องการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการจักสาน ประเพณีชนเผ่า 
 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน   
   ปัญหา  หมู่บ้านแม่ลามาหลวงมีปัญหาเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตรเนื่องจากไม่มีระบบการกระจาย
น้ าที่ดีพอ  ส่วนน้ าอุปโภคบริโภคไม่มีแหล่ง/สถานที่ในการกักเก็บ   และปัญหาด้านการติดต่อประสานงานในพ้ืนที่และ
ส่วนกลางเนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในฤดูฝนไม่สามารถเข้าเดินทางได้  ระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางครั้งมีปัญหาไฟไม่พอใช้     พ้ืนที่มีอัตราการพังทลายของดินสูงส่งผลให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์  มีการเผาป่าและถากป่าเพ่ือเปิดพื้นที่ท าการเกษตร  
   ความต้องการ  ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ  
มีการกระจายน้ าได้อย่างทั่วถึง  การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  และการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์   และต้องการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ตลอดจนเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 

 
 ศักยภาพของการพัฒนา 

  พ้ืนที่บ้านแม่ลามาหลวงมีเกษตรกรที่เข้มแข็ง  มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม  มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ต้นน้ า  และสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์สูง  เนื่องจาก
วัฒนธรรมชนเผ่าที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกับป่า  อยู่ใกล้ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านแม่ลามาหลวงและแม่ลามา ซึ่งมี
จ านวนผู้อพยพประมาณ 26,000  คน ซึ่งต้องการอาหารจากพืชผักและสัตว์ 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายภูวไนย  ต่ายแต้มทอง  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายพนิจ  วันนา   นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 

นางสาวจุฬา  เจาะโด  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 
นายภาณุกร  พนาจ ารัส  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 
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ค ำส่ังจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที ่ 545/2550 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมยและแม่สำมแลบ 

 
 

จากผลส าเร็จของโครงการหลวงท่ีด าเนินงานในการพฒันาอาชีพความเป็นอยูข่องชาวเขา  ลดการปลูกพืช
เสพติด  และฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้ าล าธาร  สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน)  จึงมุ่งขยายผลส าเร็จของ
โครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียงัมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา
พื้นท่ีตามยุทธศาสตร์ของจงัหวดั  และประเทศ  โดยน าตน้แบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโครงการหลวงไปปรับใชอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาพของสังคมทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม  โดยน าเอาหลกัการปฏิบติังานของโครงการหลวงมาใชค้วบคู่กบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกระตุน้ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและพฒันาขีดความสามารถของชุมชนในพื้นท่ี  ต าบลสบเมยและ
ต าบลแม่สามแลบ  อ าเภอสบเมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ดงันั้น  เพื่อใหเ้กิดการประสานงานและการปฏิบติังานในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งในทิศทาง
เดียวกนัและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางและเกิดผลดียิ่งข้ึน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมยและแม่สำมแลบ 
1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ประธานกรรมการ 
2) รองผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    รองประธานกรรมการ 
 (นายทวศีกัด์ิ  วฒันธรรมรักษ)์     
3) ปลดัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
4) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  กรรมการ 
5) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  กรรมการ 
6) สหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
7) เกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
8) ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมการเกษตร   กรรมการ 
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 ท่ีสูงแม่ฮ่องสอน      
9) หวัหนา้สถานีพฒันาท่ีดินแม่ฮ่องสอน   กรรมการ 
10) ประมงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
11) หวัหนา้สถานีประมงน ้าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  กรรมการ 
12) ปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
13) ผูอ้  านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  กรรมการ 
14) ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  กรรมการ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     
15) พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  กรรมการ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน      
16) พฒันาการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    กรรมการ 
17) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   กรรมการ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน      
18) ผูอ้  านวยการส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์  16    กรรมการ 
 สาขาแม่สะเรียง     
19) ผูอ้  านวยการส านกัพฒันา สถาบนัวจิยัและ  กรรมการ 
 พฒันาพื้นท่ีสูง      
20) นายอ าเภอสบเมย     กรรมการ 
21) หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   กรรมการ 
22) นายธีระ  จารุจินดา  นกัวชิาการ     กรรมการ 
 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน)   
23) หวัหนา้ศูนยโ์ครงการพฒันาตามพระราชด าริ   กรรมการ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     

 
 อ ำนำจหน้ำที่ 

1) จดัท าแผนงานโครงการและด าเนินการตามแผนปฏิบติังานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการ
หลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

2) ก ากบัดูแล แรงงานลูกจ้าง วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ อาคารและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีส่วน
ราชการสนบัสนุนใหไ้ปด าเนินการในโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

3) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอ
สบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เพื่อการเกษตรแบบยัง่ยนื 
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2. คณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมย และ แม่สำมแลบ 
 องค์ประกอบ 

1) นายอ าเภอสบเมย     หวัหนา้คณะท างาน 
2) ปลดัอ าเภอสบเมย หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รองหวัหนา้คณะท างาน 
3) เกษตรอ าเภอสบเมย     คณะท างาน 
4) พฒันาการอ าเภอสบเมย    คณะท างาน 
5) สาธารณสุขอ าเภอสบเมย    คณะท างาน 
6) ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอสบเมย คณะท างาน 
7) ปศุสัตวอ์  าเภอสบเมย     คณะท างาน 
8) ประมงอ าเภอสบเมย     คณะท างาน 
9) ผูแ้ทนโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน   คณะท างาน 
10) ผูแ้ทนสถานีพฒันาท่ีดินแม่ฮ่องสอน   คณะท างาน 
11) ผูป้ระสานงานศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี  43   คณะท างาน 

 รับผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสบเมย   
12) หวัหนา้หน่วยบริการป่าไมอ้ าเภอสบเมย   คณะท างาน 
13) หวัหนา้หน่วยจดัการตน้น ้าในพื้นท่ี   คณะท างาน 
14) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสาละวนิ   คณะท างาน 
15) ผูแ้ทนส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  คณะท างาน 
16) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเมย   คณะท างาน 
17) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ  คณะท างาน 
18) ก านนัต าบลสบเมย     คณะท างาน 
19) ก านนัต าบลแม่สามแลบ    คณะท างาน 
20) ผูใ้หญ่บา้นบา้นแม่ตอละ    คณะท างาน 
21) ผุใ้หญ่บา้นบา้นแม่ลามาหลวง    คณะท างาน 
22) ผูแ้ทนส านกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   คณะท างาน 
23) นายธีระ  จารุจินดา  นกัวชิาการ     คณะท างาน 

 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน)  
24) ปลดัอ าเภอท่ีนายอ าเภอสบเมยมอบหมาย  คณะท างาน 
25) ผูอ้  านวยการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีต าบลสบเมย คณะท างาน 
26) ผูอ้  านวยการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีต าบลแม่สามแลบ คณะท างาน 
27) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเมย   คณะท างาน 
28) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ  คณะท างาน 
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 อ ำนำจหน้ำที ่
1) ประสานงานการปฏิบติังาน และ ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปี

ของโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามได้
ก าหนดไว ้

2) ติดตามรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

3) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยาย
ผลโครงการหลวงแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อการเกษตรแบบยัง่ยนื 

 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

    สั่ง ณ วนัท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

        (นายดิเรก  กอ้นกลิบ) 

            ผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


