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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ
ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านแม่ตอละ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านของชนชาวกะเหรี่ยงโปว์
มีชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “มีโตละ” ชื่อของหมู่บ้านนี้
จะเรียกชื่อตามลาห้วยแม่ตอละ ซึ่งเป็นลาห้วยที่ชาวบ้าน
ใช้น้าอุปโภคตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชาวบ้าน
แม่ตอละจะมีถิ่นฐานอยู่ประจา โดยจะมีการตั้งถิ่นฐานทา
มาหากินอยู่ประมาณ 15-20 ปี ก็จะย้ายไปตั้งหมู่บ้านใน
ที่แห่งใหม่ แต่สถานที่ตั้งหมู่บ้านจะอยู่ใกล้ลาห้วยแม่ตอละ
สาเหตุที่ชาวบ้านย้ายถิ่นฐาน จากคาบอกเล่าของผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้านมี 2 ประการคือ
1. หากหมอผี ใ นหมู่ บ้ า นเสี ย ชี วิ ต ลง ชาวบ้ า น
จะต้องหาสถานที่ใหม่ เพื่อที่จะย้ายไปในที่แห่งใหม่ ทุก
ครอบครัวจะมีการเลือกหมอผีคนใหม่ต่อไป
2. พื้ น ที่ ท ามาหากิ น ไม่ อุ ด มสมบู ร ณ์ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ที่เป็นหุบเขา มีลาห้วยแม่ตอละผ่านหมู่บ้าน มีภูเขาสลับซับซ้อน สูงบ้าง ต่าบ้าง สภาพอากาศมี 3
ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สามแลบ
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าลุ่มน้าแม่ยวมฝั่งขวา (พิกัด LV 703694)
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่บ้านห้วยกระต่าย (แม่ลามาน้อย)
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่บ้านสบเมย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่บ้านแม่ล ามา
หลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านบุญเลอ
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่บ้านแม่ตอละเป็นลักษณะภูเขาสูงอยู่ในเขตป่าลุ่มน้าแม่ยวมฝั่งขวา อยู่ติดลาห้วยแม่ตอละติด
ชายแดนไทย-พม่า ด้านอาเภอสบเมย ทิศเหนือ
ติดกับหมู่บ้ านห้ว ยกระต่าย ทิศใต้ติดต่อกับ บ้าน
สบเมยทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ บ้ า นแม่ ล ามาหลวง
ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านบุญเลอ
ภูมิประเทศของตาบลแม่สามแลบ 98%
เป็นภูเขาสูงชันมีพื้นที่ราบประมาณ 2% อยู่ในเขต
ป่าลุ่มน้าแม่ยวมฝั่งขวาความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ
230-870 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง

ลักษณะดิน
ลักษณะดินพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านแม่ตอละ) เป็นดินเหนียว และดิน
ร่วนปนทราย มีอัตรการพังทลายของหน้าดินสูง

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศในพื้นที่บ้านแม่ตอละจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
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แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ
แหล่งน้าธรรมชาติ
พื้นที่บ้านแม่ตอละมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น แม่ น้ าสายหลั ก ได้ แ ก่
แม่น้าเมย แม่น้าสาละวิน และห้วยแม่ตอละ

ป่าไม้
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบ้านแม่ตอละ ลักษณะป่าไม้จะ
เป็นป่าไม้ผลัดใบ และป่าดิบชื้น

การคมนาคม
เนื่ อ งจากพื้ น ที่เ ป็ น ภูเ ขาสลั บ ซั บ ซ้อ น การคมนาคมไม่ส ะดวก
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน การเดินทางโดยรถทุกประเภทใช้ไม่ได้เลยจะเดินเท้า
เพียงอย่างเดียว ส่วนในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวการเดินทางจะสะดวก
การเดินทางแยกออกเป็น 2 สายคือ
1. เป็ น ถนนล าลองจากตัว หมู่บ้านถึงอาเภอสบเมย ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร
2. เป็นถนนลาลองจากตัวหมู่บ้านถึงตาบลแม่สามแลบ ระยะทาง
ประมาณ 38 กิโลเมตร จากนั้นเป็นถนนถนนลูกรังและถนนลาดยางถึงอาเภอ
แม่สะเรียง ระยะทาง 50 กิโลเมตร ระยะการเดินทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ถึ ง
โครงการพัฒ นาพื้น ที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่สามแลบ 5 ชั่วโมง 15 นาที
(ระยะทาง 262 กิโลเมตร)
โครงสร้างพื้นฐาน
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ในพื้นที่หมู่บ้านแม่ตอละจะอาศัยน้าเพื่อใช้อุปโภค บริโภค จากระบบประปาภูเขาต่อมาจากน้าห้วยแม่
ตอละ และการไฟฟ้าภายในหมู่บ้านจะเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และมีการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งแต่จะมีการ
กาหนดการเปิดและปิดเป็นเวลา และมีโทรศัพท์สาธารณะในระบบ card phon ใช้ภายในหมู่บ้าน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพื้ น โครงการพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงแม่ ส ามแลบที่ แ ม่ ส ามแลบมี จ านวน 2,881
ครัวเรือน จานวนประชากรทั้งสิ้น 9,545 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) ภาษาทีใช้
พูดคือภาษากะเหรี่ยง )
บ้าน
แม่สามแลบ
ป่ากล้วย
แม่ตอละ
ห้วยมะโอ
ซีวาเดอ
แม่แคะหลวง
แม่แคะน้อย
สบเมย
พะลาอึ
บุญเลอ
บุญเลอน้อย
โตแฮ
ปู่คาน้อย
ปู่ทา
กลอเซโล
เครอะบอ
เครอะบอน้อย
ห้วยกระต่าย

หมู่ที่
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8

จานวน
ครัวเรือน
245
100
252
28
126
113
100
525
279
174
68
38
47
121
92
85
40
98

จานวน
ประชากร
1,450
167
2,265
569
262
271
178
655
305
465
137
196
200
457
237
208
123
295
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บ้าน

หมู่ที่

แม่ลามาน้อย
กอมูเดอ
ปู่คา ห้วยแห้ง

8
9
10
รวม

ผู้นาชุมชน
ผู้นาหมู่บ้าน
(1) นายแกรงวง
บุญมั่น
(2) นายบุญมา
พะวี
(3) นายดี
บุญมั่น
(4) นายโกะดอย
ปู่แก้ว
(5) นายซ่วยแครง ชีวอรุณทอง
(6) นายหย่าโชย
โรจน์ประทุมศร
(7) นายโย
ปู่แก้ว
ผู้นาทางศาสนา (พราหมณ์)
(1) นายแหระบา
(2) นายแชะแฮ
(3) นายเดาะซอ
(4) นายพะเอ (5) นายโปะมูย
(6) นายเจาะละ
(7) นายบละมูย
ปัจจุบัน

จานวน
ครัวเรือน
72
176
102

จานวน
ประชากร
182
562
361

2,881

9,545
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การศึกษา
ประชากรบ้านแม่ตอละส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 50 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 5 และไม่ได้รับศึกษา ร้อยละ 45

การสาธารณสุข
ในพื้นที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ ง
คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสบเมย หมู่ที่ 4

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
เช่น ปลูกข้าว ปลูกพริกกะเหรี่ยง ส่วนอาชีพรองได้แก่การประกอบอาชีพ
รับจ้าง และค้าขาย
รายได้
ประชากรบ้ านแม่ตอละมีร ายได้เฉลี่ยต่าสุ ดต่อวัน 35
บาท/คน/วัน รายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อวัน 200 บาท/คน/วัน รายได้เฉลี่ยต่อ
ปี 10,000 – 15,000 บาท/คน/ปี
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การถือครองที่ดิน
พื้นทีห่ มู่บ้านแม่ตอละไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทากินและที่อยู่อาศัย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้ น ที่ ใ นหมู่ บ้ า นแม่ ต อละสามารถจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังนี้
1. พื้นที่ทากิน จานวนประมาณ
637 ไร่
2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จานวนประมาณ
1,000 ไร่
3. พื้นที่ป่าต้นน้า จานวนประมาณ
900 ไร่
4. พื้นที่ป่าใช้สอยจานวนประมาณ
130 ไร่
5. พื้นที่ป่าช้า จานวนประมาณ
10 ไร่
6. พื้นที่ป่าสะดือ จานวนประมาณ
5 ไร่
7. พื้นที่ปลูกป่า จานวนประมาณ
50 ไร่
8. พื้นที่ที่อยู่อาศัยจานวนประมาณ
90 ไร่

146
แหล่งเงินทุน
ประชากรหมู่บ้ า นแม่ ตอละอาศัย แหล่ งเงินทุ นจากธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เงินกองทุนหมู่บ้าน และเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรบ้านแม่ตอละมีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าสมาชิกประมาณ 20 คน
ผลผลิตทางการเกษตร
พืชหลัก ได้แก่ ข้าวไร่ และพริกกะเหรี่ยง
พืชรอง ได้แก่ ถั่วฝักยาว และข้าวโพด
แหล่งท่องเที่ยว
1. ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวมากที่สุด
2. น้าแม่เงา อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการเดิน
เท้า เนื่องด้วยมีทั้งหาดทรายและหาดหิน จึงเหมาะแก่การตกปลาและอาบน้าให้เย็นสบาย อีกทั้งร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์
3. ถ้าค้างคาว ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 5 กิโลเมตร
4. น้าตก 3 ชั้น ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ส่วนใหญ่ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการช่วยเหลือด้านพื้นฐานเช่นเดียวกับพื้นที่ชนบททั่วไป เช่น ด้านการ
ปกครอง ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และด้านการสาธารณสุข เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่ตอละ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแม่ตอละ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรมีปัญหาผลผลิตเกษตรต่า ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค พื้นที่ทากิน
ต่อครัวเรือนน้อย เส้นทางลาเลียงผลผลิตยากลาบากและห่างไกลจากแหล่งรับซื้อที่สาคัญในจังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน
ความต้องการ เกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจาหน่ายผลผลิตที่ได้รับ
ผลตอบแทนสูงเพื่อเพิ่มรายได้ของครัวเรือน ต้องการความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรม
ด้านสังคม
ปัญหา เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการผลิตและประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขียนและอ่านภาษาไทยได้
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ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่หมุนเวียน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่
การเกษตรของชุมชนและขาดระบบการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน รวมถึงเส้นทางคมนาคม
ลาบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน
ความต้องการ เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้าเพื่อ
การเกษตรและกาหนดพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรให้ชัดเจนรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ศักยภาพของการพัฒนา
พื้นที่บ้านแม่ตอละประชาชนมีวิถีชีวิตในการอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นต้นน้าลาธารของชุมชนสภาพป่า
ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่ารอบชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีแหล่งน้าธรรมชาติสามารถใช้ได้
ตลอดปี มีภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม ได้แก่ การจักสานและทอผ้าและทาการเกษตรโดยไม่อาศัยสารเคมีรวมถึงผลผลิต
มีแหล่งรับซื้อที่สาคัญ ได้แก่ ศูนย์ฯ พักพิงบ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอู และมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน
จุดเน้นการพัฒนา
1. นาองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบและสาธิตในพื้นที่ปรับปรุงผลผลิตพืชและสัตว์ท้องถิ่น
2. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารสมุนไพร และยา
รักษาโรคของชุมชน

ผู้ปฏิบัติงาน
นายเดชพล กล่อมจอหอ
นายภูวไนย ต่ายแต้มทอง
นายพัลลภ ปัญญา
นายกาชัย เรืองภูผาพันธ์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ
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คำสั่ งจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ที่ 545/2550
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนและคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมยและแม่ สำมแลบ

จากผลสาเร็ จของโครงการหลวงที่ดาเนินงานในการพัฒนาอาชีพความเป็ นอยูข่ องชาวเขา ลดการปลูก
พืชเสพติด และฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นน้ าลาธาร สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงมุ่งขยายผลสาเร็ จของ
โครงการหลวงสู่ ชุมชนพื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ยงั มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหา
พื้นที่ตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัด และประเทศ โดยนาต้นแบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของสังคมท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม โดยนาเอาหลักการปฏิบตั ิงานของโครงการหลวงมาใช้ควบคู่กบั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการเสริ มสร้างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและพัฒนาขีพความสามารถของชุมชนในพื้นที่ ตาบลสบเมยและ
ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประสานงานและการปฏิบตั ิงานในพื้นที่เป้ าหมายเป็ นไปอย่างสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและเกิดผลดียงิ่ ขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานและคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมยและแม่ สำมแลบ
องค์ ประกอบ
1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการ
2) รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายทวีศกั ดิ์ วัฒนธรรมรักษ์) รองประธานกรรมการ
3) ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
4) นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
5) นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
6) สหกรณ์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
7) เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
8) ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
9) หัวหน้าสถานีพฒั นาที่ดินแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
10) ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
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หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปศุสัตว์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรี ยง
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนา สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
นายอาเภอสบเมย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายธีระ จารุ จินดา นักวิชาการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
23) หัวหน้าศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.1 อำนำจหน้ ำที่
1) จัด ท าแผนงานโครงการและด าเนิ นการตามแผนปฏิ บ ัติง านประจาปี ของโครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้
2)กากับดูแล แรงงานลูกจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ยานพาหนะ อาคารและสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ส่วน
ราชการสนับสนุนให้ไปดาเนิ นการในโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
3)ดาเนิ นการอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อการเกษตรแบบยัง่ ยืน
2. คณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมย และ แม่ สำมแลบ
องค์ ประกอบ
1) นายอาเภอสบเมย
หัวหน้าคณะทางาน
2) ปลัดอาเภอสบเมย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ ายบริ หารงานปกครอง
หัวหน้าคณะทางาน
3) เกษตรอาเภอสบเมย
4) พัฒนาการอาเภอสบเมย

รอง
คณะทางาน
คณะทางาน
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5) สาธารณสุ ขอาเภอสบเมย
คณะทางาน
6) ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน อาเภอสบเมย
คณะทางาน
7) ปศุสัตว์อาเภอสบเมย
คณะทางาน
8) ประมงอาเภอสบเมย
คณะทางาน
9) ผูแ้ ทนโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
คณะทางาน
10) ผูแ้ ทนสถานีพฒั นาที่ดินแม่ฮ่องสอน
คณะทางาน
11) ผูป้ ระสานงานศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 43 รับผิดชอบพื้นที่อาเภอสบเมย คณะทางาน
12) หัวหน้าหน่วยบริ การป่ าไม้อาเภอสบเมย
คณะทางาน
13) หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าในพื้นที่
คณะทางาน
14) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน
คณะทางาน
15) ผูแ้ ทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
คณะทางาน
16) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลสบเมย
คณะทางาน
17) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สามแลบ
คณะทางาน
18) กานันตาบลสบเมย
คณะทางาน
19) กานันตาบลแม่สามแลบ
คณะทางาน
20) ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านแม่ตอละ
คณะทางาน
21) ผุใ้ หญ่บา้ นบ้านแม่ลามาหลวง
คณะทางาน
22) ผูแ้ ทนสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะทางาน
23) นายธีระ จารุ จินดา นักวิชาการ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
คณะทางาน
24) ปลัดอาเภอที่นายอาเภอสบเมยมอบหมาย
คณะทางาน
25) ผูอ้ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตาบลสบเมย
คณะทางาน
26) ผูอ้ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตาบลแม่สามแลบ
คณะทางาน
27) ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลสบเมย
คณะทางาน
28) ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สามแลบ
คณะทางาน
อำนำจหน้ ำที่
1) ประสานงานการปฏิบตั ิงาน และ ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของ
โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็ นไปตามได้กาหนด
ไว้
2) ติ ดตามรายงานความก้า วหน้า ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน ปั ญหาอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ตลอดจนเสนอและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
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3) ดาเนิ นการอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการเกษตรแบบยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

(นายดิเรก ก้อนกลิบ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

