กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล แม่เหำะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ศักยภำพตำบล

ตำบลที่อยู่รอด

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

กลไกลการดาเนินงาน

ตำบลแม่เหำะเดิม เป็นหมู่ที่ ๑๒ ของตำบลแม่สะเรียง ในสมัยนั้นไม่มีเส้นทำงกำรคมนำคม กำร
ติดต่อระหว่ำงอำเภอแม่สะเรียงกับบ้ำนแม่ เหำะ ต้องอำศัยเดินเท้ำ ผ่ำนห้วย เขำ ลำเนำไพร เป็น
ระยะทำงประมำณ ๒๐ กม. ใช้เวลำเดินทำงเป็นวัน ต่อมำ พื้นที่บ้ำนแม่เหำะได้เจริญก้ำวหน้ำ มีทำง
หลวงหมำยเลข ๑๐๘ ระหว่ำงแม่สะเรียง – ฮอด ตัดผ่ำนพื้นที่บ้ำนแม่เหำะ ทำงสัญจรไปมำสะดวก
เริ่มมีรถยนต์ประจำวิ่งผ่ำน มีหน่วยงำนต่ำงๆของทำงรำชกำรเข้ำมำพัฒนำในพื้นที่บ้ำนแม่เหำะและ
บริเวณใกล้เคียง อำทิ ศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำ ตำรวจ โรงเรียน อนำมัย และหน่วยงำน
อื่นๆ มำเป็นลำดับ บริเวณพื้นที่บ้ำนแม่เหำะกว้ำงขวำง มีหมู่บ้ำนบริวำรจำนวนมำก ประกอบกับ
ทำงรำชกำร เข้ำไปจัดตั้งหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำรำษฎรชำวเขำ ให้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
อยู่อย่ำงเป็นสุข ไม่ทำลำยป่ำ และสิ่งแวดล้อม จึงได้แบ่งพื้นที่กำรปกครองเดิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สะ
เรียง เป็นตำบลเรียกชื่อตำบลว่ำ “ตำบลแม่เหำะ” ตำบลแม่เหำะมีทั้งหมด 13 หมู่บ้ำน หย่อมบ้ำน
บริวำร 35 หย่อมบ้ำน พื้นที่ของตำบลแม่เหำะ มีลักษณะเป็นภูเขำสูงชันมีพื้นที่รำบระหว่ำงหุบเขำ
ลักษณะอำกำศเย็นเกือบตลอดทั้งปี อำณำเขตที่ตั้งทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่ำแป๋ อำเภอแม่สะเรียง
ทิศใต้ ติ ดต่อ กับตำบลป่ำโปง ตำบลกองก๋ อย และตำบลแม่ คะตวน อำเภอสบเมย ทิศตะวัน ออก
ติดต่อกับตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่สะเรียง อำเภอ
แม่สะเรียง

1.วางแผนการดาเนินงาน และสารวจพื้นที่ สภาพทั่วไปของชุมชน
2.ผู้ดาเนินงานประชุมวางแผนการดาเนินงาน
3.ออกแบบแผนการดาเนินโครงการ และลงสารวจพื้นที่ ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.มอบหมายผู้ดาเนินงานปฎิบัติงานแต่ละส่วน
5.ดาเนินงานตามแผนและโครงการที่วางไว้
6.ประชุมติดตามการดาเนินงาน
7.สรุปผลการดาเนินโครงการ

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
1. สถานภาพด้านสุขภาพ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล แม่ลิดป่าแก่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่เหาะ
2. สถานภาพด้านความเป็นอยู่ : การนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๗๐ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๓๐
ประเพณีและงานประจาปี ประเพณีมัดมือ ประเพณีเลี้ยงเจ้าที่หมู่บ้าน ประเพณีขวัญข้าว ประเพณี
ทากองบุญข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่องจักสานใช้สาหรับในครัวเรือน วัสดุอุปกรณ์
ทาครัว และการนาวัสดุธรรมชาติ มาก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ใบตองตึง มุงหลังคา เป็นต้น
3. สถานภาพด้านการศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑๔ แห่ง
4. สถานภาพด้านรายได้ : ประชากรในเขตตาบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ค้าขาย
5. สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ : พื้นที่ตาบลแม่เหาะมีไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทั้งตาบลและ
บางส่วนใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซล การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เหาะ มี
กิจการประปาเป็นของ อบต.เอง

การพัฒนาพื้นที่
1. กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำง
อำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ
OTOP/อำชีพอื่นๆ)
2. กำรสร้ำงและพัฒนำ Creative
Economy (กำรยกระดับกำร
ท่องเที่ยว)
(3) กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำร
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้ำนต่ำงๆ)
(4) กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (กำรเพิ่ม
รำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน

๑. การส่งเสริมและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ผลิตภัณฑ์
สบู่จากการแฟแม่เหาะ), การพัฒนา
ทักษะ (up-skills) ฯ
๒. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพื้นที่ชุมชน
รูปแบบการท่องเที่ยวสู่การเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว
๓. การบริการองค์ความรู้และการ
จัดการระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้ใน
ชุมชนและการสุขอนามัย
๔.การบริหารการจัดการการเรียนรู้
ของชุมชนและเทคโนโลยี
๕.การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ (การส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน
เกิ ด การจ้ า งงานกลุ่ ม คนในพื้ น ที่ ข องต าบลแม่ เ หาะ ท าให้ ค นในชุ ม ชนทั้ ง กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต จบใหม่
ประชาชน มีรายได้จากโครงการ
2. การยกระดับสินค้า OTOP และการยกระดับการท่องเที่ยว
มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น OTOP รายได้จากการจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ จากการท่องเที่ยว
และการบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสู่สังคมภายนอก
3. การบริการชุมชน
ชุมชนและศูนย์การศึกษาได้รับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาไปใช้ในศูนย์ คุณภาพ
การศึกษาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ยั่งยืน และชุมชนได้รับองค์ความรู้ สร้างคุณภาพของ
สาธารณูปโภคถูกสุขลักษณะ
4.การเพิ่มรายได้จากการเลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจ
รายได้เพิ่มจากการเสี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

ชุมชนมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นจากการสร้างรายได้ การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เฉลี่ย 15% /ปี
การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ภายนอก และการ
บริการจากการเป็นเมืองท่องเที่ยว ทาให้
สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเพิ่มขึ้น 10%

คนในชุมชนแม่เหาะมีส่วนร่วมจากการ
สร้างสรรค์งาน การดาเนินงาน และ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของการดาเนิน
กิจกรรม และการมีปฎิสัมพันธุ์จากการ
สื่อสาร ติดต่องานร่วมกัน รวมถึงการพบปะ
บุคคลภายนอกจากการดาเนินงาน การ
บริการ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้มีเวลาในการวางแผนและพบปะเพื่อการขับเคลื่อนที่เร็วกว่า
นี้ และการเข้าถึงกันเพื่อให้เกิดการทางานที่สอดคล้องและเข้มแข็ง และเพื่อสนองความต้องการ
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดาเนินการในชุมชนในช่วงของการมีข้อจากัดการเข้าชุมชน
ในช่วงสถาการณ์การระบาดโควิด ทาให้การดาเนินงานยากและทาให้ได้ผลที่ไม้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปรภัทร คงศรี
เบอร์ติดต่อ 0901658455 หน่วยงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
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