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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 
ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประวัติความเป็นมา 

หมู่บ้านแม่ตอละ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านของชนชาวกะเหรี่ยงโปว์  
มีชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “มีโตละ” ชื่อของหมู่บ้านนี้
จะเรียกชื่อตามล าห้วยแม่ตอละ ซึ่งเป็นล าห้วยที่ชาวบ้าน
ใช้น้ าอุปโภคตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชาวบ้าน
แม่ตอละจะมีถิ่นฐานอยู่ประจ า โดยจะมีการตั้งถิ่นฐานท า
มาหากินอยู่ประมาณ 15-20 ปี ก็จะย้ายไปตั้งหมู่บ้านใน
ที่แห่งใหม่ แต่สถานที่ตั้งหมู่บ้านจะอยู่ใกล้ล าห้วยแม่ตอละ
สาเหตุที่ชาวบ้านย้ายถิ่นฐาน จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้านมี 2 ประการคือ 
 1. หากหมอผีในหมู่บ้านเสียชีวิตลง ชาวบ้าน
จะต้องหาสถานที่ใหม่ เพ่ือที่จะย้ายไปในที่แห่งใหม่ ทุก
ครอบครัวจะมีการเลือกหมอผีคนใหม่ต่อไป 
 2. พ้ืนที่ท ามาหากินไม่อุดมสมบูรณ์ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขา มีล าห้วยแม่ตอละผ่านหมู่บ้าน มีภูเขาสลับซับซ้อน สูงบ้าง ต่ าบ้าง สภาพอากาศมี 3 
ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สามแลบ 
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าลุ่มน้ าแม่ยวมฝั่งขวา (พิกัด LV 703694)  

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านห้วยกระต่าย (แม่ลามาน้อย) 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับหมู่บ้านสบเมย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านแม่ลามา
หลวง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านบุญเลอ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่บ้านแม่ตอละเป็นลักษณะภูเขาสูงอยู่ในเขตป่าลุ่มน้ าแม่ยวมฝั่งขวา  อยู่ติดล าห้วยแม่ตอละติด
ชายแดนไทย-พม่า  ด้านอ าเภอสบเมย   ทิศเหนือ
ติดกับหมู่บ้านห้วยกระต่าย  ทิศใต้ติดต่อกับบ้าน
สบเมยทิศตะวันออกติดกับบ้านแม่ลามาหลวง  
ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านบุญเลอ 
 ภูมิประเทศของต าบลแม่สามแลบ 98% 
เป็นภูเขาสูงชันมีพ้ืนที่ราบประมาณ 2% อยู่ในเขต
ป่าลุ่มน้ าแม่ยวมฝั่งขวาความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 
230-870 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 
 
 
 
 

ลักษณะดิน 
ลักษณะดินพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านแม่ตอละ) เป็นดินเหนียว และดิน

ร่วนปนทราย มีอัตรการพังทลายของหน้าดินสูง 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศในพ้ืนที่บ้านแม่ตอละจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  พ้ืนที่บ้านแม่ตอละมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักได้แก่ 
แม่น้ าเมย แม่น้ าสาละวิน และห้วยแม่ตอละ 
 
 
 
 
 
 ป่าไม้ 

ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของบ้านแม่ตอละ ลักษณะป่าไม้จะ
เป็นป่าไม้ผลัดใบ และป่าดิบชื้น 

 
 

 การคมนาคม 
 เนื่องจากพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน การคมนาคมไม่สะดวก
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน การเดินทางโดยรถทุกประเภทใช้ไม่ได้เลยจะเดินเท้า
เพียงอย่างเดียว ส่วนในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวการเดินทางจะสะดวก 
การเดินทางแยกออกเป็น 2 สายคือ 
 1. เป็นถนนล าลองจากตัวหมู่บ้านถึงอ าเภอสบเมย ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 2. เป็นถนนล าลองจากตัวหมู่บ้านถึงต าบลแม่สามแลบ ระยะทาง
ประมาณ 38 กิโลเมตร จากนั้นเป็นถนนถนนลูกรังและถนนลาดยางถึงอ าเภอ
แม่สะเรียง ระยะทาง 50 กิโลเมตร ระยะการเดินทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่สามแลบ 5 ชั่วโมง 15 นาที 
(ระยะทาง 262 กิโลเมตร) 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
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  ในพ้ืนที่หมู่บ้านแม่ตอละจะอาศัยน้ าเพ่ือใช้อุปโภค บริโภค จากระบบประปาภูเขาต่อมาจากน้ าห้วยแม่
ตอละ และการไฟฟ้าภายในหมู่บ้านจะเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และมีการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งแต่จะมีการ
ก าหนดการเปิดและปิดเป็นเวลา และมีโทรศัพท์สาธารณะในระบบ card phon ใช้ภายในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร  ในพ้ืนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบที่แม่สามแลบมีจ านวน 2,881 
ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น  9,545  คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) ภาษาทีใช้
พูดคือภาษากะเหรี่ยง )  
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

แม่สามแลบ 1 245 1,450 
ป่ากล้วย 1 100 167 
แม่ตอละ 2 252 2,265 
ห้วยมะโอ 2 28 569 
ซีวาเดอ 3 126 262 
แม่แคะหลวง 3 113 271 
แม่แคะน้อย 3 100 178 
สบเมย 4 525 655 
พะลาอึ 4 279 305 
บุญเลอ 5 174 465 
บุญเลอน้อย 5 68 137 
โตแฮ 5 38 196 
ปู่ค าน้อย 5 47 200 
ปู่ทา 6 121 457 
กลอเซโล 6 92 237 
เครอะบอ 7 85 208 
เครอะบอน้อย 7 40 123 
ห้วยกระต่าย 8 98 295 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

แม่ลามาน้อย 8 72 182 
กอมูเดอ 9 176 562 
ปู่ค า ห้วยแห้ง 10 102 361 
    

รวม 2,881 9,545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้น าชุมชน 

 ผู้น าหมู่บ้าน 
(1)  นายแกรงวง บุญมั่น   
(2)  นายบุญมา พะวี   
(3)  นายดี  บุญมั่น   
(4)  นายโกะดอย ปู่แก้ว   
(5)  นายซ่วยแครง ชีวอรุณทอง  
(6)  นายหย่าโชย โรจน์ประทุมศร  
(7)  นายโย  ปู่แก้ว   

ผู้น าทางศาสนา  (พราหมณ์)  
(1) นายแหระบา - 
(2)  นายแชะแฮ - 
(3)  นายเดาะซอ - 
(4)  นายพะเอ - 
(5)  นายโปะมูย - 
(6)  นายเจาะละ - 
(7)  นายบละมูย ปัจจุบัน 
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 การศึกษา 

ประชากรบ้านแม่ตอละส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น   ร้อยละ 50 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 5  และไม่ได้รับศึกษา  ร้อยละ 45 

 
 
 

 การสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง 

คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสบเมย หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การประกอบอาชีพ 

อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 
เช่น  ปลูกข้าว ปลูกพริกกะเหรี่ยง ส่วนอาชีพรองได้แก่การประกอบอาชีพ
รับจ้าง  และค้าขาย 
 รายได้ 
  ประชากรบ้านแม่ตอละมีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดต่อวัน  35 
บาท/คน/วัน  รายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อวัน  200 บาท/คน/วัน รายได้เฉลี่ยต่อ
ปี  10,000 – 15,000 บาท/คน/ปี 
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 การถือครองที่ดิน 

พ้ืนทีห่มู่บ้านแม่ตอละไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ท ากินและท่ีอยู่อาศัย 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  พ้ืนที่ ในหมู่ บ้ านแม่ตอละสามารถจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังนี้ 
  1. พื้นที่ท ากิน    จ านวนประมาณ  637 ไร่ 
  2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ านวนประมาณ 1,000 ไร่ 
  3. พื้นที่ป่าต้นน้ า จ านวนประมาณ  900 ไร่ 
  4. พื้นที่ป่าใช้สอยจ านวนประมาณ  130 ไร่ 
  5. พื้นที่ป่าช้า จ านวนประมาณ  10 ไร่ 
  6. พื้นที่ป่าสะดือ จ านวนประมาณ  5 ไร่ 
  7. พื้นที่ปลูกป่า จ านวนประมาณ  50 ไร่ 
  8. พื้นที่ท่ีอยู่อาศัยจ านวนประมาณ 90 ไร่ 
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 แหล่งเงินทุน 
  ประชากรหมู่บ้านแม่ตอละอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินกองทุนหมู่บ้าน  และเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เกษตรกรบ้านแม่ตอละมีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าสมาชิกประมาณ 20 คน 
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
พืชหลัก ได้แก่ ข้าวไร่ และพริกกะเหรี่ยง 
พืชรอง ได้แก่ ถั่วฝักยาว และข้าวโพด 
 

 แหล่งท่องเที่ยว 
  1. ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวมากท่ีสุด 
  2. น้ าแม่เงา อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการเดิน
เท้า  เนื่องด้วยมีทั้งหาดทรายและหาดหิน จึงเหมาะแก่การตกปลาและอาบน้ าให้เย็นสบาย อีกทั้งร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์ 
  3. ถ้ าค้างคาว ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 5 กิโลเมตร 
  4. น้ าตก 3 ชั้น ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร 
 
 ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ส่วนใหญ่ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการช่วยเหลือด้านพ้ืนฐานเช่นเดียวกับพ้ืนที่ชนบททั่วไป เช่น ด้านการ
ปกครอง  ด้านการพัฒนาชุมชน   ด้านการเกษตร  ด้านการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน  และด้านการสาธารณสุข  เป็นต้น 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่ตอละ 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแม่ตอละ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรมีปัญหาผลผลิตเกษตรต่ า  ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค  พื้นที่ท ากิน
ต่อครัวเรือนน้อย  เส้นทางล าเลียงผลผลิตยากล าบากและห่างไกลจากแหล่งรับซื้อที่ส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้รับ
ผลตอบแทนสูงเพื่อเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน ต้องการความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรม 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการผลิตและประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขียนและอ่านภาษาไทยได้ 
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  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
   ปัญหา  เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่หมุนเวียน  มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่
การเกษตรของชุมชนและขาดระบบการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน  รวมถึงเส้นทางคมนาคม
ล าบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน  
   ความต้องการ   เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือ
การเกษตรและก าหนดพื้นที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรให้ชัดเจนรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พ้ืนที่บ้านแม่ตอละประชาชนมีวิถีชีวิตในการอนุรักษ์ป่าเพ่ือเป็นต้นน้ าล าธารของชุมชนสภาพป่า
ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์  พ้ืนที่ป่ารอบชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ได้
ตลอดปี มีภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม ได้แก่  การจักสานและทอผ้าและท าการเกษตรโดยไม่อาศัยสารเคมีรวมถึงผลผลิต
มีแหล่งรับซื้อที่ส าคัญ ได้แก่  ศูนย์ฯ พักพิงบ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอู  และมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน 
 
 จุดเน้นการพัฒนา 

  1. น าองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบและสาธิตในพ้ืนที่ปรับปรุงผลผลิตพืชและสัตว์ท้องถิ่น 
  2. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งอาหารสมุนไพร และยา
รักษาโรคของชุมชน 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายภูวไนย  ต่ายแต้มทอง  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายพัลลภ  ปัญญา  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 

นายก าชัย  เรืองภูผาพันธ์  เจ้าหน้าทีโ่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 
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ค ำส่ังจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที ่ 545/2550 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมยและแม่สำมแลบ 

 

 
จากผลส าเร็จของโครงการหลวงท่ีด าเนินงานในการพฒันาอาชีพความเป็นอยูข่องชาวเขา  ลดการปลูก

พืชเสพติด  และฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้าล าธาร  สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน)  จึงมุ่งขยายผลส าเร็จของ
โครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียงัมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา
พื้นท่ีตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดั  และประเทศ  โดยน าตน้แบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโครงการหลวงไปปรับใชอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาพของสังคมทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม  โดยน าเอาหลกัการปฏิบติังานของโครงการหลวงมาใชค้วบคู่กบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและพฒันาขีพความสามารถของชุมชนในพื้นท่ี  ต าบลสบเมยและ
ต าบลแม่สามแลบ  อ าเภอสบเมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ดงันั้น  เพื่อใหเ้กิดการประสานงานและการปฏิบติังานในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งใน
ทิศทางเดียวกนัและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางและเกิดผลดียิง่ข้ึน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมยและแม่สำมแลบ 
 องค์ประกอบ 

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

 
2.1 อ ำนำจหน้ำที่ 

1)  จดัท าแผนงานโครงการและด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 2)ก ากบัดูแล แรงงานลูกจา้ง วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ยานพาหนะ อาคารและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีส่วน
ราชการสนบัสนุนใหไ้ปด าเนินการในโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

3)ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ 
อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อการเกษตรแบบยัง่ยนื 
 

2. คณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมย และ แม่สำมแลบ 
 องค์ประกอบ 

1) นายอ าเภอสบเมย        
 หวัหนา้คณะท างาน 

2) ปลดัอ าเภอสบเมย หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานปกครอง     รอง
หวัหนา้คณะท างาน 

3) เกษตรอ าเภอสบเมย        คณะท างาน 
4) พฒันาการอ าเภอสบเมย       คณะท างาน 
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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 รับผิดชอบพื้นท่ีอ าเภอสบเมย คณะท างาน 
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  สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 

 คณะท างาน 
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 

 อ ำนำจหน้ำที ่
1) ประสานงานการปฏิบติังาน และ ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของ

โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามไดก้ าหนด
ไว ้

2) ติดตามรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
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3) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อการเกษตรแบบยัง่ยนื 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

       สั่ง ณ วนัท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

         (นายดิเรก  กอ้นกลิบ) 

            ผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


