การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
ตำบล สบเมย อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศักยภาพตำบล

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร มีเนื้อที1่ 74,812.50 ไร่ (253 ตารางกิโลเมตร) ภูมิประเทศของ
ตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขา
สูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญ
ไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพทำนา ทำไร่
(ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, กระเทียม, พริก) ทำสวน (กาแฟ) เลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ ไก่ หมู) และรับจ้างทั่วไป
ประชากร มีด้วยกัน 2 เผ่าใหญ่ ๆ คือ ชาวไทยพื้นราบหรือคนเมือง และชาวไทยภูเขามีจำนวนร้อยละ
60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ประมาณร้อยละ 90 และอื่น ๆ เช่น
แขกโรฮิงยา คนไทยใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ และ คริสเตียน

ประเมิน (ก่อน):ตำบลไม่
สามารถอยู่รอด

ประเมิน(หลัง): ตำบลมุ่งสู่
ความพอเพียง

กลไกลการดำเนินงาน
1.วางแผนการดำเนินงาน และสำรวจพื้นที่ สภาพทั่วไปของชุมชน
2.ผู*ดำเนินงานประชุมวางแผนการดำเนินงาน
3.ออกแบบแผนการดำเนินโครงการ และลงสำรวจพื้นที่ ประสานงานผู*มีส9วนเกี่ยวข*อง
4.มอบหมายผู*ดำเนินงานปฎิบัติงานแต9ละส9วน
5.ดำเนินงานตามแผนและโครงการที่วางไว*
6.ประชุมติดตามการดำเนินงาน
7.สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพธ?
TPMAP ความต+องการพื้นฐาน 5 มิติ
1.สถานภาพด*านสุขภาพ : โรงพยาบาลส*งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห*ง คือ โรงพยาบาลส*งเสริม
สุขภาพตำบลสบเมย และอนามัยในชุมชน บAานเลโคะและหAวยกองมูล
2.สถานภาพด*านความเป5นอยู9 : ประชากรเป็นชาวเขาจำนวนมาก และมีคนพื้นเมือง เพียงบางส่วน
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่จึงเรียบง่าย ใช้ภาษาพื้นเมืองและภาษากะเหรี่ยง เป็นภาษาประจำเผ่าใน
การสื่อสาร เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ภาษา การกินอยู่ การประกอบ
อาชีพ การทำบุญ ประเพณีดำหัวปีใหม่ ตานก๋วยสลาก งานปอย และวัฒนธรรม บนที่สูงของชาวไทย
ภูเขาเผ่าต่าง ๆ ภูมิปEญญาทAองถิ่น ไดAแก* การทอผAากะเหรี่ยง และการนำวัสดุธรรมชาติ มาก*อสรAางที่อยู*
อาศัย เช*น ใบตองตึง มุงหลังคา เปQนตAน
3.สถานภาพด*านการศึกษา : ศูนยRพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห*ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑๔ แห*ง
4.สถานภาพด*านรายได* : ประชากรในเขตตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตวR รับจAาง
5. สถานภาพด*านการเข*าถึงบริการรัฐ : พื้นที่ตำบลสบเมยมีไฟฟ[ายังไม*ครอบคลุมทั้งตำบล บางส*วนใชA
ไฟฟ[าโซล*าโฮมและระบบไฟฟ[าพลังน้ำ ระบบประปาภูเขา มีน้ำประปาใชAทุกพื้นที่ในตำบลสบเมย
เทศบาลตำบล 1 แห*ง

การพัฒนาพื้นที่
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า
OTOP/อาชีพอื่นๆ)
2. การสร้างและพัฒนา Creative
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว)
(3) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ)
(4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน

๑. การส9งเสริมและการสร*าง
ผลิตภัณฑ]เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑ]ชุมชน OTOP, การพัฒนา
ทักษะ (up-skills)
๒. ส9งเสริมผลิตภัณฑ]และพื้นที่ชุมชน
รูปแบบการท9องเที่ยวสู9การเป5น
สถานที่ท9องเที่ยว
๓. การบริการองค]ความรู*และการ
จัดการระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช*ใน
ชุมชนและการสุขอนามัย
๔.การบริหารการจัดการการเรียนรู*
ของชุมชนและเทคโนโลยี
๕.การส9งเสริมการเลี้ยงสัตว]และการ

1. การจ*างงาน
เกิดการจAางงานกลุ*มคนในพื้นที่ของตำบลสบเมย ทำใหAคนในชุมชนทั้งกลุ*มบัณฑิตจบใหม* ประชาชน มี
รายไดAจากโครงการ
2. การยกระดับสินค*า OTOP และการยกระดับการท9องเที่ยว
มีรายไดAจากการจำหน*ายผลิตภัณฑRสินคAาทAองถิ่น OTOP ผลิตภัณฑRชุมชนต*างๆและยกระดับผลิตภัณฑR
สินคAาทAองถิ่น OTOP รายไดAจากการจำหน*าย และการบริการ การพัฒนาการท*องเที่ยวชุมชนสู*สังคม
ภายนอก เพิ่มรายไดAใหAกับชุมชน
3. การบริการชุมชน
ชุมชนและศูนยRการศึกษาไดAรับองคRความรูAทางดAานการศึกษาไปใชAในศูนยRในเรื่องของทักษะการคิดอีก
ทั้งคุณภาพการศึกษาชุมชนที่ไดAรับการพัฒนาใหAยั่งยืน และชุมชนไดAรับองคRความรูA
4.การเพิ่มรายได*จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชอินทรีย] เลี้ยงสัตว]เศรษฐกิจ การทำปุ^ยอินทรีย]
ให*แก9คนในชุมชน

ผลลัพธ'เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ'เชิงสังคม

ชุ ม ชนมี ร ายไดA จ ากการจำหน* า ยผลิ ต ภั ณ ฑR
ทA อ งถิ ่ น จากการสรA า งรายไดA การสรA า ง
ผลิ ต ภั ณ ฑR ใ หม* การยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑR สู*
ภายนอก และการบริการจากการเปQนเมือง
ท*องเที่ยว ทำใหAสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

คนในชุมชนมีส*วนร*วมจากการสรAางสรรคRงาน
การดำเนินงาน และกิจกรรมการมีส*วนร*วม
ของการดำเนินกิจกรรม และการมีปฎิสัมพันธุR
จากการสื่อสาร ติดต*องานร*วมกัน รวมถึงการ
พบปะบุคคลภายนอกจากการดำเนินงาน การ
บริการ เปQนตAน

ข+อเสนอแนะ

หน*วยงานและผูAมีส*วนเกี่ยวขAองควรไดAมีเวลาในการวางแผลและพบปะเพื่อการขับเคลื่อนที่เร็วกว*านี้
และการเขAาถึงกันเพื่อใหAเกิดการทำงานที่สอดคลAองและเพื่อสนองความตAองการของชุมชนมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการดำเนินการในชุมชนในช*วงของการมีขAอจำกัดการเขAาชุมชนในช*วงสถาการณRการระบาดโค
วิด ทำใหAการดำเนินงานยากและทำใหAไดAผลทีไ่ ม*เปQนไปตามวัตถุประสงคRของโครงการ

ผู6รับผิดชอบ อาจารย'ธีว'วรา ไหวดี
เบอร'ติดตAอ 0641416369 หนAวยงานวิทยาลัยแมAฮAองสอน

หมายเหตุ: แบบฟอร8ม/1 ตำบล

