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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
หมูบ่ ้ านแม่ตอละ ตังอยู
้ ท่ ี่หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นหมู่บ้านของชนชาวกะเหรี่ ยงโปว์
มีชื่อหมูบ่ ้ านเป็ นภาษาท้ องถิ่นว่า “มีโตละ” ชื่อของหมู่บ้านนี ้จะเรี ยกชื่อตามลาห้ วยแม่ตอละ ซึ่งเป็ นลาห้ วยที่ชาวบ้ าน
ใช้ น ้าอุปโภคตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั ในอดีตชาวบ้ านแม่ตอละจะมีถิ่นฐานอยู่ประจา โดยจะมีการตังถิ
้ ่นฐานทามา
หากินอยู่ประมาณ 15-20 ปี ก็จะย้ ายไปตังหมู
้ ่บ้านในที่แห่งใหม่ แต่สถานที่ตงหมู
ั ้ ่บ้ านจะอยู่ใกล้ ลาห้ วยแม่ตอละ
สาเหตุที่ชาวบ้ านย้ ายถิ่นฐาน จากคาบอกเล่าของผู้สงู อายุในหมูบ่ ้ านมี 2 ประการคือ
1. หากหมอผี ใ นหมู่บ้ า นเสี ย ชี วิ ต ลง ชาวบ้ า นจะต้ อ งหาสถานที่ ใ หม่ เพื่ อ ที่ จ ะย้ า ยไปในที่ แ ห่ง ใหม่ ทุก
ครอบครัวจะมีการเลือกหมอผีคนใหม่ตอ่ ไป
2. พืน้ ที่ทามาหากินไม่อุดมสมบูรณ์ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพื ้นที่ที่เป็ นหุบเขา มีลาห้ วยแม่ตอละผ่าน
หมูบ่ ้ าน มีภเู ขาสลับซับซ้ อน สูงบ้ าง ต่าบ้ าง สภาพอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตังอยู
้ ่ในหมู่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่ าลุ่มน ้าแม่ยวมฝั่ งขวา (พิกัด
LV 703694)
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ หมู่บ้านห้ วยกระต่าย
(แม่ลามาน้ อย)
ทิศใต้
ติดต่อกับหมูบ่ ้ านสบเมย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมูบ่ ้ านแม่ลามาหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมูบ่ ้ านบุญเลอ

ลักษณะภูมิประเทศ
พื ้นที่บ้านแม่ตอละเป็ นลักษณะภูเขาสูง
อยู่ในเขตป่ าลุ่มนา้ แม่ยวมฝั่ งขวา อยู่ติดลาห้ วยแม่ตอ
ละติดชายแดนไทย-พม่า ด้ านอาเภอสบเมย ทิศเหนือ
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ติดกับหมู่บ้านห้ วยกระต่าย ทิศใต้ ติดต่อกั บบ้ านสบเมยทิศตะวันออกติดกับบ้ านแม่ลามาหลวง ส่วนทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้ านบุญเลอ
ภูมิประเทศของตาบลแม่สามแลบ 98% เป็ นภูเขาสูงชันมีพื ้นที่ราบประมาณ 2% อยู่ในเขตป่ าลุ่มน ้าแม่ยวม
ฝั่ งขวา
ลักษณะดิน
ลักษณะดินพื น้ ที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบเป็ นดิน เหนี ยว และดินร่ วนปนทราย การ
พังทลายของหน้ าดินสูง

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศในพื ้นที่บ้านแม่ตอละจะมี 3 ฤดู คือ ฤดู
ร้ อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ สามแลบ
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
พื ้นที่บ้านแม่ตอละมีแหล่งน ้าธรรมชาติซึ่งเป็ นแม่น ้าสายหลักได้ แก่ แม่น ้าเมย แม่น ้าสาละวิน และ
ห้ วยแม่ตอละ

ป่ าไม้
ในพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่
สามแลบ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ของบ้ านแม่ตอละ ลักษณะป่ าไม้ จะเป็ นป่ าไม้ ผลัดใบ และป่ าดิบชื ้น
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การคมนาคม
เนื่องจากพื ้นที่เป็ นภูเขาสลับซับซ้ อน การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ไม่สามารถเดินทางโดยรถ
ทุกประเภทได้ เลย จะเดินเท้ าเพียงอย่างเดียว ส่วนในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวการเดินทางจะสะดวก การเดินทางแยก
ออกเป็ น 2 สายคือ
1. เป็ นถนนล าลองจากตัว หมู่ บ้ านถึ ง อ าเภอสบเมย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
2. เป็ นถนนล าลองจากตัวหมู่บ้านถึง ตาบลแม่สามแลบ
ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากนัน้ เป็ นถนนถนนลูกรังและ
ถนนลาดยางถึงอาเภอแม่สะเรี ยง ระยะทาง 50 กิโลเมตร

โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ในพื น้ ที่ ห มู่บ้ า นแม่ ต อละจะ
อาศัยน ้าเพื่อใช้ บริโภค จากระบบประปาภูเขาต่อมาจากน ้าห้ วยแม่ตอละ
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพื ้นที่หมูบ่ ้ านแม่ตอละเป็ นชนเผ่ากะเหรี่ ยง (โปว์) ภาษาทีใช้ พดู คือภาษากะเหรี่ ยง
ชื่อหมู่บ้าน/
หมู่ท่ ี
เผ่ า
จานวน จานวน
จานวนประชากร
หย่ อมบ้ าน
ครัวเรือน ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
บ้ านแม่ตอละ
2 กะเหรี ยงโปว์
417
267
242
509
รวม
หมายเหตุ

417

267

จานวนประชากรที่ขึ ้นทะเบียน (ต่างด้ าว) จานวน 15 คน ชาย 6 คน หญิง 9 คน
จานวนประชากรที่มีบตั รสีฟ้า จานวน 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน

242

509
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ผู้นาชุมชน
นายโย
นายบละมูย

ปู่ แก้ ว ผู้ใหญ่บ้านแม่ตอละ
ผู้นาทางศาสนา (พราหมณ์)

การศึกษา
ประชากรบ้ านแม่ตอละส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 50 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 5 และไม่ได้ รับศึกษา ร้ อยละ 45

การสาธารณสุข
ในพื น้ ที่ บ้ า นแม่ ต อละเวลาไม่
สบายใช้ บริ การเที่ศนู ย์อพยพฯ บ้ านแม่ลามา
หลวง ในพื ้นที่ไม่มีสถานีอนามัย

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ปลูกข้ าว ปลูกพริ ก ส่วนอาชีพรองได้ แก่
การประกอบอาชีพรับจ้ าง และค้ าขาย
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รายได้
ประชากรบ้ านแม่ตอละมีรายได้ เฉลี่ยต่าสุดต่อวัน 35 บาท/คน/วัน รายได้ เฉลี่ยสูงสุดต่อวัน 200
บาท/คน/วัน รายได้ เฉลี่ยต่อปี 10,000 – 15,000 บาท/คน/ปี
การถือครองที่ดนิ
พื ้นที่หมู่บ้านแม่ตอละไม่มี เอกสารสิทธิ์ ในพื ้นที่ทา
กินและที่อยูอ่ าศัย
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
พืน้ ที่ ในหมู่บ้านแม่ตอละสามารถจาแนกการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ดังนี ้
1. พื ้นที่ทากิน จานวนประมาณ 637 ไร่
2. พื น้ ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์
จ านวนประมาณ
1,000 ไร่
3. พื ้นที่ป่าต้ นน ้า
จานวนประมาณ
4. พื ้นที่ป่าใช้ สอย
จานวนประมาณ
5. พื ้นที่ป่าช้ า
จานวนประมาณ
6. พื ้นที่ป่าสะดือ
จานวนประมาณ
7. พื ้นที่ปลูกป่ า
จานวนประมาณ
8. พื ้นที่ที่อยูอ่ าศัย
จานวนประมาณ

900 ไร่
130 ไร่
10 ไร่
5 ไร่
50 ไร่
90 ไร่

แหล่ งเงินทุน
ประชากรหมู่บ้านแม่ตอละอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินกองทุนหมูบ่ ้ าน และเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรบ้ านแม่ตอละมีการรวมกลุม่ สตรี ทอผ้ าสมาชิกประมาณ 20 คน
ผลผลิตทางการเกษตร
พืชหลัก ได้ แก่ ข้ าวไร่ และพริกกะเหรี่ ยง
พืชรอง ได้ แก่ ถัว่ ฝั กยาว และข้ าวโพด

7
แหล่ งท่ องเที่ยว
1. ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวมากที่สดุ
2. น ้าแม่เงา อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยการ
เดินเท้ า เนื่ องด้ วยมีทงหาดทรายและหาดหิ
ั้
น จึงเหมาะแก่การตกปลาและอาบน ้าให้ เย็นสบาย อีกทังร่
้ มรื่ นไปด้ วย
ต้ นไม้ นานาพันธุ์
3. ถ ้าค้ างคาว ระยะทางห่างจากหมูบ่ ้ าน 5 กิโลเมตร
4. น ้าตก 3 ชัน้ ระยะทางห่างจากหมูบ่ ้ าน 4 กิโลเมตร

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านแม่ ตอละ
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแม่ ตอละ แบ่ งเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา เกษตรกรมีปัญหาผลผลิตเกษตรต่า ผลผลิตข้ าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค พื ้นที่ทา
กินต่อครัวเรื อนน้ อย เส้ นทางลาเลียงผลผลิตยากลาบากและห่างไกลจากแหล่งรับซื ้อที่สาคัญในจังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮอ่ งสอน
ความต้ องการ เกษตรกรต้ องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจาหน่ายผลผลิตที่
ได้ รับผลตอบแทนสูงเพื่อเพิ่มรายได้ ของครัวเรื อน ต้ องการความรู้เพิ่มเติมในการสร้ างรายได้ จากงานหัตถกรรม
ด้ านสังคม
ปั ญหา เกษตรกรไม่มีการรวมกลุม่ ผู้ประกอบอาชีพด้ านการผลิตและประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขียนและอ่านภาษาไทยได้
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยพืน้ ฐาน
ปั ญหา เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่ หมุนเวียน มีการบุกรุ กพื ้นที่ป่าเพื่อขยาย
พื ้นที่การเกษตรของชุมชนและขาดระบบการใช้ น ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคและการเกษตรของชุมชน รวมถึงเส้ นทาง
คมนาคมลาบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน
ความต้ องการ เกษตรกรต้ องการให้ รัฐบาลพัฒนาแหล่ง น ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภคและน ้า
เพื่อการเกษตรและกาหนดพื ้นที่ป่าและพื ้นที่เกษตรให้ ชดั เจนรวมถึงการปรับปรุงเส้ นทางคมนาคม
ศักยภาพของการพัฒนา
พืน้ ที่ บ้านแม่ตอละประชาชนมี วิถีชี วิตในการอนุรักษ์ ป่ าเพื่ อเป็ นต้ นนา้ ลาธารของชุม ชน
สภาพป่ าส่วนใหญ่ยงั มีความอุดมสมบูรณ์ พื ้นที่ป่ารอบชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีแหล่งน ้าธรรมชาติ
สามารถใช้ ได้ ตลอดปี มีภูมิปัญญาด้ านงานหัตถกรรม ได้ แก่ การจักสานและทอผ้ าและทาการเกษตรโดยไม่อาศัย
สารเคมีรวมถึงผลผลิตมีแหล่งรับซื ้อที่สาคัญ ได้ แก่ ศูนย์ฯ พักพิงบ้ านแม่ลามาหลวงและแม่ละอู และมีพ่ อค้ ามารับ
ซื ้อถึงหมูบ่ ้ าน
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จุดเน้ นการพัฒนา
1. นาองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบและสาธิตในพื ้นที่ปรับปรุงผลผลิตพืชและสัตว์ท้องถิ่น
2. การศึกษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟื น้ ฟูแหล่งอาหารสมุนไพร
และยารักษาโรคของชุมชน
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คาสั่ งจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ที่ 545/2550
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่ สามแลบ

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. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่ สามแลบ
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 อานาจหน้ าที่
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. คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่ สามแลบ
องค์ ประกอบ
1) นายอาเภอสบเมย
หัวหน้าคณะทางาน
2) ปลัดอาเภอสบเมย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ ายบริ หารงานปกครอง
3) เกษตรอาเภอสบเมย
4) พัฒนาการอาเภอสบเมย
5) สาธารณสุ ขอาเภอสบเมย

รองหัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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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) นายธี ระ 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
อานาจหน้ าที่
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
3) ดาเนิ นการอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการเกษตรแบบยัง่ ยืน
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

(นายดิเรก ก้อนกลิบ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั
ปั ตถมสิงหไชย ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
นายสุพจน์
เรื อนวงศ์
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
นายเชียวชาญ สุริยะจิตต์
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศพืน้ ที่ขยายผลโครงการหลวงแม่ สามแลบ
ตาบลแม่ สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

