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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

หมูบ้่านแมต่อละ ตัง้อยูท่ี่หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่สามแลบ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านของชนชาวกะเหร่ียงโปว์  
มีช่ือหมูบ้่านเป็นภาษาท้องถ่ินวา่ “มีโตละ” ช่ือของหมู่บ้านนีจ้ะเรียกช่ือตามล าห้วยแม่ตอละ ซึ่งเป็นล าห้วยท่ีชาวบ้าน
ใช้น า้อปุโภคตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั ในอดีตชาวบ้านแมต่อละจะมีถ่ินฐานอยู่ประจ า โดยจะมีการตัง้ถ่ินฐานท ามา
หากินอยู่ประมาณ 15-20 ปี ก็จะย้ายไปตัง้หมู่บ้านในท่ีแห่งใหม่ แต่สถานท่ีตัง้หมู่บ้านจะอยู่ใกล้ล าห้วยแม่ตอละ
สาเหตท่ีุชาวบ้านย้ายถ่ินฐาน จากค าบอกเลา่ของผู้สงูอายใุนหมูบ้่านมี 2 ประการคือ 
 1. หากหมอผีในหมู่บ้านเสียชีวิตลง ชาวบ้านจะต้องหาสถานท่ีใหม่ เพ่ือท่ีจะย้ายไปในท่ีแห่งใหม่ ทุก
ครอบครัวจะมีการเลือกหมอผีคนใหมต่อ่ไป 
 2. พืน้ท่ีท ามาหากินไม่อุดมสมบูรณ์ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพืน้ท่ีท่ีเป็นหุบเขา มีล าห้วยแม่ตอละผ่าน
หมูบ้่าน มีภเูขาสลบัซบัซ้อน สงูบ้าง ต ่าบ้าง สภาพอากาศมี 3 ฤด ูคือ ฤดรู้อน ฤดฝูน และฤดหูนาว 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตัง้อยู่ในหมู่บ้านแม่ตอละ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบ
เมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าลุ่มน า้แม่ยวมฝ่ังขวา (พิกัด 
LV 703694)  

อาณาเขตตดิต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านห้วยกระต่าย 
(แมล่ามาน้อย) 
  ทิศใต้  ตดิตอ่กบัหมูบ้่านสบเมย 
  ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัหมูบ้่านแมล่ามาหลวง 
  ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัหมูบ้่านบญุเลอ 

 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 พืน้ท่ีบ้านแมต่อละเป็นลกัษณะภูเขาสงู
อยู่ในเขตป่าลุ่มน า้แม่ยวมฝ่ังขวา  อยู่ติดล าห้วยแม่ตอ
ละติดชายแดนไทย-พม่า  ด้านอ าเภอสบเมย   ทิศเหนือ
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ติดกับหมู่บ้านห้วยกระต่าย  ทิศใต้ติดต่อกับบ้านสบเมยทิศตะวนัออกติดกับบ้านแม่ลามาหลวง  ส่วนทิศตะวันตก
ตดิตอ่กบับ้านบญุเลอ 
 ภูมิประเทศของต าบลแม่สามแลบ 98% เป็นภูเขาสงูชนัมีพืน้ท่ีราบประมาณ 2% อยู่ในเขตป่าลุ่มน า้แม่ยวม
ฝ่ังขวา 
 

ลักษณะดนิ 
ลักษณะดินพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย การ

พงัทลายของหน้าดนิสงู 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศในพืน้ท่ีบ้านแม่ตอละจะมี 3 ฤด ูคือ ฤดู
ร้อน ฤดฝูน และฤดหูนาว 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
  พืน้ท่ีบ้านแม่ตอละมีแหล่งน า้ธรรมชาติซึ่งเป็นแม่น า้สายหลกัได้แก่ แม่น า้เมย แม่น า้สาละวิน และ
ห้วยแมต่อละ 
 
 
 
 
 
 
 
 ป่าไม้ 

ในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่
สามแลบ ซึง่เป็นพืน้ท่ีของบ้านแมต่อละ ลกัษณะป่าไม้จะเป็นป่าไม้ผลดัใบ และป่าดบิชืน้ 
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 การคมนาคม 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นภเูขาสลบัซบัซ้อน การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะช่วงฤดฝูน ไม่สามารถเดินทางโดยรถ
ทกุประเภทได้เลย จะเดนิเท้าเพียงอยา่งเดียว สว่นในชว่งฤดรู้อนและฤดหูนาวการเดินทางจะสะดวก การเดินทางแยก
ออกเป็น 2 สายคือ 
 1. เ ป็นถนนล าลองจากตัวหมู่ บ้านถึงอ าเภอสบเมย 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 
 2. เป็นถนนล าลองจากตัวหมู่บ้านถึงต าบลแม่สามแลบ 
ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากนัน้เป็นถนนถนนลูกรังและ
ถนนลาดยางถึงอ าเภอแมส่ะเรียง ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
 

 
 
 

 
 
 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
  ในพืน้ท่ีหมู่บ้านแม่ตอละจะ
อาศยัน า้เพ่ือใช้บริโภค จากระบบประปาภเูขาตอ่มาจากน า้ห้วยแมต่อละ 
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สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร  ในพืน้ท่ีหมูบ้่านแมต่อละเป็นชนเผา่กะเหร่ียง (โปว์) ภาษาทีใช้พดูคือภาษากะเหร่ียง 

ช่ือหมู่บ้าน/ หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
หย่อมบ้าน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 
บ้านแม่ตอละ 2 กะเหรียงโปว์ 417  267 242 509 

        
รวม 417  267 242 509 

 
หมายเหตุ จ านวนประชากรท่ีขึน้ทะเบียน (ตา่งด้าว) จ านวน 15 คน ชาย 6 คน หญิง 9 คน 
  จ านวนประชากรท่ีมีบตัรสีฟ้า จ านวน 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน 
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ผู้น าชุมชน 
 นายโย  ปู่ แก้ว ผู้ใหญ่บ้านแมต่อละ 
 นายบละมยู ผู้น าทางศาสนา  (พราหมณ์) 
 
 การศึกษา 

ประชากรบ้านแม่ตอละส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนต้น   ร้อยละ 50 มีการศึกษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 5  และไมไ่ด้รับศกึษา  ร้อยละ 45 

 
 

 การสาธารณสุข 
ในพืน้ท่ีบ้านแม่ตอละเวลาไม่

สบายใช้บริการเท่ีศนูย์อพยพฯ บ้านแม่ลามา
หลวง  ในพืน้ท่ีไมมี่สถานีอนามยั 

 
 
 

การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลกัของประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เชน่  ปลกูข้าว ปลกูพริก ส่วนอาชีพรองได้แก่

การประกอบอาชีพรับจ้าง  และค้าขาย 
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 รายได้ 
  ประชากรบ้านแม่ตอละมีรายได้เฉล่ียต ่าสุดต่อวนั  35 บาท/คน/วนั รายได้เฉล่ียสูงสุดต่อวนั  200 
บาท/คน/วนั รายได้เฉล่ียตอ่ปี  10,000 – 15,000 บาท/คน/ปี 
 
 การถือครองที่ดนิ 

พืน้ท่ีหมู่บ้านแม่ตอละไม่มีเอกสารสิทธ์ิในพืน้ท่ีท า
กินและท่ีอยูอ่าศยั 

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
  พืน้ท่ีในหมู่บ้านแม่ตอละสามารถจ าแนกการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิดงันี ้
  1. พืน้ท่ีท ากิน จ านวนประมาณ  637 ไร่ 
  2. พื น้ ท่ีป่าอนุ รักษ์  จ านวนประมาณ
 1,000 ไร่ 
  3. พืน้ท่ีป่าต้นน า้   จ านวนประมาณ  900 ไร่ 
  4. พืน้ท่ีป่าใช้สอย  จ านวนประมาณ  130 ไร่ 
  5. พืน้ท่ีป่าช้า   จ านวนประมาณ  10 ไร่ 
  6. พืน้ท่ีป่าสะดือ   จ านวนประมาณ  5 ไร่ 
  7. พืน้ท่ีปลกูป่า   จ านวนประมาณ  50 ไร่ 
  8. พืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั  จ านวนประมาณ  90 ไร่ 
 
 แหล่งเงนิทุน 
  ประชากรหมู่บ้านแม่ตอละอาศยัแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินกองทนุหมูบ้่าน  และเงินโครงการเศรษฐกิจชมุชน 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เกษตรกรบ้านแมต่อละมีการรวมกลุม่สตรีทอผ้าสมาชิกประมาณ 20 คน 
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
พืชหลกั ได้แก่ ข้าวไร่ และพริกกะเหร่ียง 
พืชรอง ได้แก่ ถัว่ฝักยาว และข้าวโพด 
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 แหล่งท่องเที่ยว 
  1. ธรรมชาตท่ีิสวยงามเหมาะแก่การศกึษาและทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุ 
  2. น า้แม่เงา อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง โดยการ
เดินเท้า  เน่ืองด้วยมีทัง้หาดทรายและหาดหิน จึงเหมาะแก่การตกปลาและอาบน า้ให้เย็นสบาย อีกทัง้ร่มร่ืนไปด้วย
ต้นไม้นานาพนัธุ์ 
  3. ถ า้ค้างคาว ระยะทางหา่งจากหมูบ้่าน 5 กิโลเมตร 
  4. น า้ตก 3 ชัน้ ระยะทางหา่งจากหมูบ้่าน 4 กิโลเมตร 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่ตอละ 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแม่ตอละ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรมีปัญหาผลผลิตเกษตรต ่า  ผลผลิตข้าวไมเ่พียงพอตอ่การบริโภค  พืน้ท่ีท า
กินตอ่ครัวเรือนน้อย  เส้นทางล าเลียงผลผลิตยากล าบากและหา่งไกลจากแหลง่รับซือ้ท่ีส าคญัในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละ
แมฮ่อ่งสอน 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจ าหน่ายผลผลิตท่ี
ได้รับผลตอบแทนสงูเพ่ือเพิ่มรายได้ของครัวเรือน ต้องการความรู้เพิ่มเตมิในการสร้างรายได้จากงานหตัถกรรม 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรไมมี่การรวมกลุม่ผู้ประกอบอาชีพด้านการผลิตและประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขียนและอา่นภาษาไทยได้ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
   ปัญหา  เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่หมุนเวียน  มีการบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือขยาย
พืน้ท่ีการเกษตรของชมุชนและขาดระบบการใช้น า้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน  รวมถึงเส้นทาง
คมนาคมล าบากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฤดฝูน  
   ความต้องการ   เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลพฒันาแหล่งน า้เพ่ือการอปุโภค บริโภคและน า้
เพ่ือการเกษตรและก าหนดพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ีเกษตรให้ชดัเจนรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พืน้ท่ีบ้านแม่ตอละประชาชนมีวิถีชีวิตในการอนุรักษ์ป่าเพ่ือเป็นต้นน า้ล าธารของชุมชน
สภาพป่าสว่นใหญ่ยงัมีความอดุมสมบรูณ์  พืน้ท่ีป่ารอบชมุชนมีความหลากหลายทางชีวภาพสงู  มีแหล่งน า้ธรรมชาติ
สามารถใช้ได้ตลอดปี มีภูมิปัญญาด้านงานหตัถกรรม ได้แก่  การจกัสานและทอผ้าและท าการเกษตรโดยไม่อาศยั
สารเคมีรวมถึงผลผลิตมีแหล่งรับซือ้ท่ีส าคญั ได้แก่  ศนูย์ฯ พกัพิงบ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอู  และมีพ่ อค้ามารับ
ซือ้ถึงหมูบ้่าน 
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 จุดเน้นการพัฒนา 
  1. น าองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบและสาธิตในพืน้ท่ีปรับปรุงผลผลิตพืชและสตัว์ท้องถ่ิน 
  2. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือฟืน้ฟูแหล่งอาหารสมุนไพร 
และยารักษาโรคของชมุชน 
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ค าส่ังจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที ่ 545/2550 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ 

 

 
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. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ 
 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 านาจหน้าที่ 

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 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 
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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 านาจหน้าที ่
1) ประสานงานการปฏิบติังาน และ ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของ

โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามไดก้ าหนด
ไว ้

2) ติดตามรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

3) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อการเกษตรแบบยัง่ยนื 
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ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

       สั่ง ณ วนัท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

         (นายดิเรก  กอ้นกลิบ) 

            ผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 
 นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ามแลบ 

นายสพุจน์ เรือนวงศ์ ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ามแลบ 
นายเชียวชาญ สริุยะจิตต์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ามแลบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศพืน้ที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ 
ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 


