การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตำบล แม่สะเรี ยง อำเภอ แม่สะเรี ยง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำบลแม่สะเรียงเป็นตำบลที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ประกอบด้วย
เทศบำลตำบลแม่ส ะเรียง และเทศบำลตำบลเมืองยวมใต้ แต่ได้มีกำรแบ่งเขตกำรปกครองได้
อย่ำงชัดเจน เทศบำลตำบลแม่ส ะเรียงมีพื้นที่ 1.384 ตำรำงกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่บำงส่วนของ
ตำบลบ้ำนกำศ ประชำกรในพื้นที่ประมำณ 3,873 คน จำนวนชุมชน 9 ชุมชน
เทศบำลตำบลเมืองยวมใต้ ได้รับกำรยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็น
เทศบำลตำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เมืองวันที่ 30 กันยำยน 2554 มีพื้นที่ 63.8
ตำรำงกิโลเมตร ประชำกรในพื้นที่ 8,540 คน จำนวนหมู่บ้ำน 8 หมู่บ้ำน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ดำเนินกำรส ำรวจข้อมูล TPMAP ของประชำชนในตำบลแม่ส ะเรียง ได้แก่ ด้ำ น
สุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำ นกำรศึกษำ ด้ำ นรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึง บริกำรรัฐ เพื่อทรำบ
ปัญหำว่ำมีอะไรบ้ำ งในแต่ละมิติ โดยเฉพำะปัญหำควำมยำกจนในครัวเรือนที่ตกตัวชี้วัดสำคัญ
จึงจำเป็นต้องนำข้อมูลมำเปรียบเทียบข้อมูลปีต่อปี เพื่อให้เห็นสภำพปัญหำว่ำ มีทิศทำงปรับลด
หรือรุนแรงมำกขึ้นเพียงใด ซึ่งสำมำรถนำมำใช้ประเมินปัจจัยที่อำจส่งผลต่อปัญหำดังกล่ำว หรือ
ประเมินประสิทธิภำพของนโยบำยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำนั้นได้ ซึ่งจะช่วยให้กำรแก้ปัญหำตรงจุด
และเลือกนโยบำยได้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่
( (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น )

(

ำองค์

กำรสร้ำงและพัฒนำ
Creative Economy
(กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)
ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน
(Health Care/เทค น ลยีด้ำนต่ำง )

กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
Circular Economy
( (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

ประเมิน(หลัง)
ตำบลพอเพียง

กลไกลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพืน้ ที่ตำบล

กำรพัฒนำพื้นที่

ประเมิน (ก่อน)
ตาบลอยู่รอด

ศักยภาพตาบล

-เกิด กำรสร้ำงอำชีพ ใหม่ใ ห้กับ คนในชุมชน
เพื่อพัฒนำและยกระดับสินค้ำ OTOP เดิมที่มี
อยู่ ใ ห้ เ ป็ น สิ น ค้ำ ที่ ไ ด้ มำตรำฐำนในระดั บ ที่
สูงขึ้น ให้กับชุมชน เกิดช่องทำงกำรตลอดมำก
ขึ้ น โดยเฉพำะทำงออนไลน์ ที่ เ หมำะกั บ
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติด ต่ อ
โควิด -19 ในปัจจุบันและสำมำรถดำรงชีพได้
อย่ำงยั่งยืน
-เกิ ด กำรพั ฒ นำแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ระบบ
นิเวศน์ และกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คนใน
ชุ ม ชนมี ทั ก ษะในกำรบริ ห ำรจั ด กำรแหล่ ง
ท่อ งเที่ ย วในชุ ม ชนมำกขึ้ น อย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด
รวมถึ ง มี ศั ก ยภำพในกำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ ด้ ว ย
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ
-ชุ ม ชนเกิ ด องค์ ค วำมรู้ ใ นด้ ำ นเทคโนโลยี
นวัตกรรมในกำรสร้ำงรำยสร้ำงอำชีพ โดยกำร
นำเทคโนโลยีมำใช้ทั้งในกำรเกษตรเป็นต้น
-ชุ ม ชนสร้ ำ งรำยได้ ห มุ น เวี ย นจำกกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์ กำรนำสมุนไพรพื้นบ้ำนมำแปร
รูปเป็นยำหม่อง และกำรทำน้ำพริกเป็นต้น

รูปแบบกำรดำเนินกิจกรรมของตำบลแม่สะเรียงนั้น ก่อนที่จะมีกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆได้มีกำรลงเก็บ
ข้อมูลของแต่ละครัวเรือนและสถำนที่ต่ำงๆเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรของคนในชุมชน จำกนั้นได้มกี ำรจัด
กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆเพื่อให้สอดคล้องตอบโจทย์ควำมต้องกำรของชุมชน และให้เกิดประสิทธิภำพเพื่อให้คนในชุมชน
ได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริง โดยมีกำรดำเนินกิจกรรมในรูปแบบดังนี้ 1. ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพกำรยกระดับสินค้ำ
OTOP สร้ำงอำชีพใหม่ เช่นกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรีผ้ำด้นมือ ทำน้ำพริก ของกลุ่มแม่บ้ำน และยำหม่อ ง ส่งเสริม
สินค้ำOTOP จำกเดิมที่มีอ ยู่แล้ว ยกระดับมำตรฐำนและคุณ ภำพสินค้ำที่ดีก ว่ำเดิม 2. ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรวมถึงได้มีกำรจัดทำแผนท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทำงให้กับ อปท. ในพื้นที่ 3. กำรนำ
องค์ควำมรู้ไปช่ว ยบริก ำรชุมชน ในด้ำนเทคโนโลยี สร้ำงเพจโมทสินค้ำ อำหำรและที่พัก เพื่อเป็นเป็นช่อ งทำงในกำร
สร้ ำ งอำชี พ รวมถึ งได้ มี ก ำรท ำ QR code ผู้ ใ ช้ บริ ก ำรสำมำรถแสกนและเลื อ กใช้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ ำ งครอบคลุ ม
4. กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้สิ่งแวดล้อม ให้ควำมรู้ในด้ำนกำรทำเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับผักสวนในชุมชน เป็นต้น

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน
เกิดกำรจ้ำงงำนที่ตอบสนองแก่ควำมต้องกำรของตำบลแม่สะเรียง นอกจำกนี้ยังสำมำรถนำไปต่อยอดกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2. กำรพัฒนำทักษะ
ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เ ข้ำร่วมโครงกำร ในด้ำนกำรสร้ำงอำชีพกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มผ้ำด้นมือ น้ำพริก
ยำหม่อง และปุ๋ยอินทรีย์ ในด้ำนกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบควำมคิดสร้ำงสรรค์และด้ำนควำม
ร่วมมือกัน เพื่อให้โครงกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย และเกิดกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน และผู้เ ข้ำร่วม
โครงกำรได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
มหำวิทยำลัยได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรกระตุ้นสังคมให้ออกมำฟื้นฟูเศรษฐกิจของตำบลแม่สะเรียงโดยมีกำร
จัดทำโครงกำรต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับทุกเพศ ทุกวัยเพื่อเกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพและได้น ำควำมรู้ไป
นำปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและชุมชน
4. Community Big Data
กำรมีเ ทคโนโลยี ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณ ภำพชีวิตของชุม ชนในตำบลแม่สะเรียง ทั้งในด้ำ น
เศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มโอกำสกำรสร้ำงงำนได้หลำยช่องทำงในยุคของโลกำภิวัตน์

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. เกิด กำรสร้ำ งรำยได้ เพิ่ ม จำกเดิ ม อย่ ำ ง
เห็นได้ชัด
2. มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทั้งในระดับตำบล
รวมถึงระดับจังหวัด
3. เศรษฐกิจมีกำรขับเคลื่อนดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
4. ชุมชนมีอำชีพ มีช่องทำงรำยได้ที่มำกขึ้น
5. ครัวเรือนมีสภำพคล่องทำงกำรเงินมำกขึ้น

1. กลุ่ ม เป้ ำ หมำยสำมำรถยกระดั บ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมยำกจนน้อยลง
3. คุณภำพชีวิตกลุ่มเป้ำหมำยเกิดสังคมน่ำ
อยู่ขึ้น
4. กลุ่มเป้ำ หมำยมีทักษะในกำรดำรงชีวิต
แบบยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
อยำกให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับ
สังคมและชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
ในประเทศและมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ตฤณ หงษ์ใส
เบอร์ติดต่อ 061-267-1777 หน่วยงำน วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

