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ข้อมูลพืน้ฐาน  
โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยตัง้อยู่ท่ีหมู่บ้านแม่ลามาหลวง ซึ่งท่ีตัง้หมู่บ้านในพืน้ท่ีปัจจบุนันีต้ัง้มา
ได้ประมาณ 10 ปี พืน้ท่ีตัง้ของหมู่บ้านเดิมอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 1 ก.ม. สาเหตท่ีุต้องย้ายหมู่บ้านเพราะว่า
พืน้ท่ีเดมิมีการพงัทลายของดนิสงูประกอบกบัมีการเพิ่มจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้จึงย้ายมาตัง้หมู่บ้านยงัพืน้ท่ีใหม ่
และย้ายตามความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีเพาะปลกู ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีนบัถือศาสนาคริสต์เพียง 
1 หลงั 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย 
ตัง้อยู่บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ท่ี 7 ต าบลสบเมย 
อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าลุ่ม
น า้แม่ยวมฝ่ังขวา เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหร่ียงโปว์ 
ยงัคงยึดถือประเพณีและวฒันธรรมดัง้เดิมอยู่ โดย
มีอาณาเขตการปกครองดงันี ้
 ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั ต.แมย่วม  
อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่อ่งสอน 
 ทิศใต้ ตดิตอ่กบั ต.แมว่ะหลวง  
อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 
 ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั ต.แมส่วด  
อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย  
จ.แมฮ่อ่งสอน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไม้ จะมีพืน้ราบเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีพืน้ท่ีดงักล่าวพอจะแบง่ได้
ดงันี ้

1. พืน้ท่ีราบจะอยูบ่ริเวณทิศตะวนัออกของต าบลตาม
ริมน า้แมย่วม 

2. พืน้ท่ีดอนหรือภเูขา  
ภูมิประเทศของต าบลสบเมย ร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูง

ชนั มีพืน้ท่ีราบประมาณ ร้อยละ 2 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บน
ภูเขาสูง และบริเวณหบุเขาจ านวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้าน
ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบริมแม่น า้ยวม มีแม่น า้ส าคัญไหลผ่านคือ 
แมน่ า้ยวม 
 

ลักษณะดนิ 
พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงูชนั มีท่ีราบและท่ีราบริมล าห้วย

เล็กน้อยความสงูโดยเฉล่ียประมาณ 798 เมตรจากระดบัน า้ทะเล
ปานกลาง 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ โดยในฤดรู้อนจะมีอากาศร้อนจัด

อากาศหนาวจดัในฤดหูนาว และฝนจะตกชุกในฤดฝูน  และ มีหมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ทัง้นี  ้ มีสาเหตเุน่ืองจาก
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นหบุเขาสงู มีพืน้ท่ี
อยู่บนท่ีสูงเหนือระดับน า้ทะเล ท าให้มี
อุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเน่ืองจากถูก
แสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับ
อิทธิพลจากลมภูเขาท าให้อากาศเย็นลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเม่ือความร้อนในตอน
กลางวันลอยตัวขึน้ปะทะกับความชืน้ของ
อากาศ จงึท าให้เกิดหมอกปกคลมุโดยทัว่ไป
ในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจนทัง้3ฤดกูาลคือ 
ฤดูร้อน เร่ิมตัง้แต่ช่วงระหว่างกลางเดือน
กุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมี
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อากาศร้อนอบ ฤดฝูน เร่ิมตัง้แตช่ว่งกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตลุาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต้ท าให้อากาศชุม่ชืน้ฝนจะตกชกุมาก ฤดหูนาว เร่ิมตัง้แตช่ว่งเดือนตลุาคม - กลางเดือนกมุภาพนัธ์ โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสงูจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก  

 
แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย 

 แหล่งน า้ธรรมชาติ 
 แหล่งน า้ในพืน้ท่ีต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มีแหล่งน า้ทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น า้ 1 สาย ล าห้วย 12 สาย และหนอง
น า้ 2 แหง่  
 
 แหล่งน า้ที่ก่อสร้าง 
แหล่งน า้ท่ีสร้างขึน้ ได้แก่ บอ่น า้ตืน้ 20 แห่ง บอ่น า้บาดาล 5 แห่ง สระน า้ 1 
แห่ง (สระน า้บ้านห้วยกองมลู)ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง (ระบบประปาภูเขา) 
ถังน า้ คสล. พร้อมถังกรองน า้ 1 แห่ง (บ้านแม่คะตวน) และอ่างเก็บน า้ 1 
แหง่ (บ้านแมค่ะตวน) 
 
 ป่าไม้ 
พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ตัง้อยูใ่นป่าแมย่วมฝ่ังขวา 
 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมในพืน้ท่ีต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดฝูนการเดินทางเข้าหมู่บ้าน
ค่อนข้างล าบากมากเน่ืองจากเป็นถนนดิน100 กิโลเมตร 
และ มีบางช่วง ท่ี เ ป็นถนนคอนกรีต 1.5  กิ โลเมตร , 
ถนนลาดยาง 7.5 กิโลเมตร, ถนนลกูรัง 15 กิโลเมตร  

 



4 
 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ไฟฟ้า 
 2. ประปา มีประปาหมูบ้่าน (ประปาภเูขา) จ านวน 12 แหง่ 

3. โทรศพัท์ 
4. การคมนาคม มีถนนลาดยาง และคอนกรีต แตก่ารเดนิทางในชว่งฤดฝูนคอ่นข้างล าบาก 
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สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร  

ช่ือหมู่บ้าน/ หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
หย่อมบ้าน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านเลโคะ 1 กะเหร่ียงโปว์   263 226 489 
บ้านแม่คะตวน 2 กะเหร่ียงโปว์   444 454 898 
บ้านขนุแม่คะตวน 3 กะเหร่ียงโปว์   296 254 550 
บ้านห้วยกองมลู 4 กะเหร่ียงโปว์   108 118 226 
บ้านแมท่ะล ุ 5 กะเหร่ียงโปว์   326 315 641 
บ้านซ่ือม่ือ 6 กะเหร่ียงโปว์   236 208 444 
บ้านแมล่ามาหลวง 7 กะเหร่ียงโปว์   209 227 436 
บ้านทิยาเพอ 8 กะเหร่ียงโปว์   331 338 669 
บ้านน า้ออกฮ ู 9 กะเหร่ียงโปว์   298 275 573 
บ้านห้วยทีชะ 10 กะเหร่ียงโปว์   295 270 565 
บ้านทีฮือลือ 11 กะเหร่ียงโปว์   236 217 453 
บ้านกลอโค๊ะ 12 กะเหร่ียงโปว์   179 157 336 
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ผู้น าชุมชน 
 นายสมบรูณ์ สกลุประภากลุ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแมล่ามาหลวง 
 นายพงษ์ศกัดิ ์ จรุงสายชล สมาชิก อบต. 
 นายจ าลอง พนาลยัรักษ์ สมาชิก อบต. 

 
 การศึกษา 
  พืน้ท่ีต าบลสบเมยมีศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 3 แห่ง โรงเรียนระดบัประถมศกึษา 14 แห่ง  มี  1  แห่งท าการ
สอนถึงระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3  คือ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ  
และศนูย์การเรียนชมุชน  2 แหง่ 
 

 
 
 

 
 การสาธารณสุข 
  ประชาชนในพืน้ท่ีต าบลสบเมย ใช้บริการสถานีอนามยับ้านเลโคะ และสถานีอนามยัสาขาย่อยบ้าน
ห้วยกองมลู 
 
 การประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลกัของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พืชท่ีปลกูส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก
ได้แก่ ข้าว ข้าวไร่ กระเทียม ถั่วเหลือง พริกกะเหร่ียง มีพืน้ท่ี
บางส่วนท่ีใช้ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ลิน้จ่ี เป็นต้นอาชีพ
ร อ ง  ไ ด้ แ ก่ 
การประกอบ
อาชีพรับจ้าง
และค้าขาย 
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 รายได้ 

 ประชากรบ้านแมล่ามาหลวงมีรายได้เฉล่ียต ่าสดุ 1,000 บาท/เดือน รายได้เฉล่ียสงูสดุ 5,000 บาท/
เดือน 

 
 การถือครองที่ดิน 

 ชมุชนไมมี่เอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดนิ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พืน้ท่ีต าบลสบเมยสว่นใหญ่ใช้พืน้ท่ีในการท าการเกษตรเพ่ือปลกูข้าวไร่และพริกกะเหร่ียง 
 
 แหล่งเงินทุน 

ประชากรหมู่บ้านแม่ลามาหลวงอาศยัแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการกองทนุหมูบ้่าน  และโครงการแก้ไขความยากจน(กขคจ.) 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  เกษตรกรบ้านแมล่ามาหลวงไมมี่การจดัตัง้กลุม่ด้านอาชีพตา่งๆ มีการรวมกลุม่เฉพาะกลุม่สวสัดกิาร
ทางสงัคม เชน่ กลุม่แม่บ้าน กลุม่เยาวชน(กีฬา) เป็นต้น 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ท่ีต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ได้แก่ พริกกะเหร่ียง ข้าวข้าว
ไร่ กระเทียม ถัว่เหลือง กาแฟ และลิน้จ่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 แหล่งท่องเที่ยว 

พืน้ท่ีบ้านแมล่ามาหลวงมีแหลง่ทอ่งเท่ียว  ได้แก่  ถ า้ น า้ตก และการเดนิป่าศกึษาธรรมชาติ 
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่ลามาหลวง 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแม่ลามาหลวง แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  ขาดการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ี  ไม่มี
เส้นทางล าเลียงผลผลิต   และผลผลิตท่ีได้ไมมี่การคดัคณุภาพก่อนจ าหนา่ย    
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการพฒันาคณุภาพผลผลิตและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว
เพ่ือลดความเสียหายและการเพิ่มผลผลิตพืช-สตัว์ 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการติดตอ่ส่ือสารกบัภายนอก  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งประชาชนสว่นใหญ่ไมส่ามารถพดู อา่น และเขียนภาษาไทย 
   ความต้องการ   การส่งเสริมสุขภาพและวางแผนครอบครัวและต้องการฟืน้ฟูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านการจกัสาน 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน   
   ปัญหา  หมู่บ้านแม่ลามาหลวงมีปัญหาเร่ืองน า้เพ่ือการเกษตรเน่ืองจากไม่มีระบบการ
กระจายน า้ท่ีดีพอ  สว่นน า้อปุโภคบริโภคไม่มีแหล่ง/สถานท่ีในการกกัเก็บ   และปัญหาด้านการติดตอ่ประสานงานใน
พืน้ท่ีและส่วนกลางเน่ืองจากไม่มีสัญญาณโทรศพัท์ในพืน้ท่ี  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในฤดูฝน ไม่สามารถเข้า
เดนิทางได้  ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บางครัง้มีปัญหาไฟไม่พอใช้     พืน้ท่ีมีอตัราการพงัทลายของดินสงูส่งผล
ให้ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์  มีการเผาป่าและถากป่าเพ่ือเปิดพืน้ท่ีท าการเกษตร  
   ความต้องการ   ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการน า้ให้มี
ประสิทธิภาพ  มีการกระจายน า้ได้อย่างทั่วถึง  การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  และการฟื้นฟูความอุดม
สมบรูณ์   และต้องการให้ชมุชนมีส่วนร่วมก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ีท ากินเพ่ือให้เกิดความชดัเจน  ตลอดจน
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก 

 
 ศักยภาพของการพัฒนา 
  พืน้ท่ีบ้านแม่ลามาหลวงมีเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง  มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม  มีการก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ต้นน า้  และสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์สูง  เน่ืองจาก
วฒันธรรมชนเผ่าท่ีสนบัสนนุการอยู่ร่วมกับป่า  อยู่ใกล้ศนูย์พกัพิงผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบบ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอ ู 
ซึง่มีจ านวนผู้อพยพประมาณ 30,000  คน ซึง่ต้องการอาหารจากพืชผกัและสตัว์ 
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 แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา 
  1. มุ่งแก้ปัญหาความยากจนของประชากรบนพืน้ท่ีสูง  ควบคูไ่ปกับการฟืน้ฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบน
พืน้ท่ีสูงท่ีอาศัยฐานความรู้จากโครงการหลวงผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เน้นการขบัเคล่ือนการพฒันาพืน้ท่ีสงูด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ทัง้สว่นกลางและในระดบัพืน้ท่ี 
  3. มีระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงาน  4  ปี  และจะส่งมอบพืน้ท่ีแก่ชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ี
ด าเนินการตอ่ไปในท่ีสดุ 
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ค าส่ังจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที ่ 545/2550 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ 

 
 

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. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ 
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 
 ท่ีสูงแม่ฮ่องสอน      
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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 านาจหน้าที่ 

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 างานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ 
 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 
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28) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ  คณะท างาน 
 

 อ านาจหน้าที ่
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 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 
 นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย 

นายสพุจน์ เรือนวงศ์ ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย 
นายวินยั จอมนงค์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย 
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 


