กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล

แม่อูคอ

อำเภอ

ขุนยวม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศักยภำพตำบล
ข้อมูลพื้นที่ตำบล ตำบลแม่อูคอ มีประชำกรทั้งสิ้น 3,613 คน แบ่งเป็นชำย 1,842 คน

จังหวัด

ตำบลที่ยังไม่สำมำรถอยู่รอด

แม่ฮ่องสอน
ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกลกำรดำเนินงำน

หญิง 1,771 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 985 หลัง สภำพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขำถึงร้อยละ
90 ของพื้นที่ มีที่รำบระหว่ำงหุบเขำเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ สภำพทรัพยำกรป่ำไม้และแหล่งน้ำมี
ควำมอุดมสมบูรณ์เนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอยู่ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และป่ำสงวน 2 ป่ำ คือป่ำแม่สุ
ริน และป่ำแม่ยวมฝั่งซ้ำย แปลง 1 เป็นแหล่งต้นน้ำลำธำรที่สำคัญในกำรดำรงชีวิตและกำรทำ
เกษตรกรรมของประชำชนในตำบล เช่น ลำน้ำยวม ลำน้ำแม่สุริน เป็นต้น จำนวนหมู่บ้ำน ตำบลแม่อูคอ
ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้ำนคำสุข

ประชุมเพือ่ วิเครำะห์
บริบทและควำม
ต้องกำรของชุมชน
เป็นระยะ

จัดกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพือ่ เพิม่
ศักยภำพชุมชนด้ำน
ต่ำงๆ

ออกแบบและ
สร้ำงมูลค่ำของ
สินค้ำชุมชน

สร้ำงเครือข่ำย
กำรทำงำนเน้น
กำรมีส่วนร่วม
เพื่อต่อยอด

หมู่ที่ 2 บ้ำนหัวแม่สุริน

ผลลัพธ์

หมู่ที่ 3 บ้ำนปำงตอง
หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่พัฒนำ
หมู่ที่ 5 บ้ำนแม่อูคอหลวง
หมู่ที่ 6 บ้ำนแม่อูคอ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิต

กำรพัฒนำพื้นที่
1)
2)

กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่
( (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่นๆ)

3)
4)

กำรสร้ำงและพัฒนำ
Creative Economy
(กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)

(

รนำองค์

5)
6)
7)

ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ)

กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
Circular Economy
( (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

โครงกำรที่ 1 กำรพัฒนำสัมมำชีพและ
กำรสร้ำ งอำชีพ ใหม่ ดำเนินกิจ กรรมใน
พื้นที่เป้ำหมำย 6 หมู่บ้ำนใน
ตำบลแม่อูคอ
โค รง ก ำ รที่ 2 ก ำร สร้ ำง แล ะก ำ ร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรส่งเสริม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
โครงกำรที่ 3 กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว
โครงกำรที่ 4 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในรู ปแ บบ ที่ เ ป็ นส ถำ นที่ แ ละ แบ บ
ออนไลน์ และกำรส่ง เสริมพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนระบบออนไลน์
โครงกำรที่ 5 กำรส่งเสริม และพัฒนำ
อำชีพให้แก่นักเรียนในพื้นที่
ตำบลแม่อูคอ
โครงกำรที่ 6 กำรส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล
ด้ำนสุขภำพที่ถูกต้องในกำรดูแลสุขภำพ
ชีวิต เรื่องผลกระทบของกำรใช้ส ำรเคมี
ทั้งต่อผู้บริโภค และเกษตรกร

1. กำรจ้ำงงำน
เกิดกำรจ้ำงงำนที่ตอบสนองแก่ควำมต้องกำรของตำบลแม่อูคอ
2. กำรพัฒนำทักษะ
ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คนในชุมชน ในด้ำนทำงำนในมิติต่ำงๆ กำรออกแบบ
ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ และด้ ำ นควำมร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ให้ โ ครงกำรบรรลุ ผ ลตำมเป้ ำ หมำย
นอกจำกนี้ยังสำมำรถนำไปต่อยอดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของชุมชน
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
มหำวิทยำลัยเข้ำมำมีบทบำทในกำรกระตุ้นชุมชนให้ออกมำฟื้นฟูเศรษฐกิจของต.แม่อูคอ
4. Community Big Data
กำรมีเทคโนโลยีที่สำมำรถนำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมและเพิ่มโอกำสกำรสร้ำงงำนได้หลำยช่องทำง

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในตำบล 8 ชิน้ ได้แก่ มุส่ำโต่ ห่อที
หล่ำ 5,000 บำท/เดือน, ต่ำพอเฌอ 3,600 บำท/เดือน,
กระเป๋ำกะเหรี่ยง 6,000บำท/เดือน, ลำยปักดอกบัวตอง
ชุดกะเหรี่ยง 15,000บำท/เดือนผงห่อทีหล่ำ 5,000บำท/
เดือน, น้ำสกัดเย็นตะไคร้ภเู ขำ 63,000บำท/เดือน, ยำ
หม่องสมุนไพร 5,810บำท/เดือน ,สเปย์ไล่ยุงตะไคร้ภูเขำ
6,640 บำท/เดือน
2. มีเครือข่ำยเพื่อสร้ำงช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำชุมชน
และเกิดกำรรวมกลุ่มเพื่อหำช่องทำงสร้ำงรำยได้เพิ่ม
3. ผู้จ้ำงงำนสำมำรถลดรำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้เพิ่ม

1. มีเครือข่ำยกำรทำงำนใน
หลำยส่วนทั้ง ภำครัฐและเอกชน
อบต. โรงเรียน และชุมชน
2. มีกำรช่วยเหลือจำกบุคคล
ภำยในและภำยนอกตำบลใน
กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
สินค้ำชุมชน และเกิดกำร
รวมกลุ่มเพื่อหำช่องทำงสร้ำง
รำยได้เพิ่ม

ข้อเสนอแนะ
อยำกให้มีโครงกำรที่ดแู ลตำบลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
คนในชุมชนว่ำมีมหำวิทยำลัยเป็นพี่เลีย้ ง จะส่งผลให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในตำบลให้เกิดควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ณิชชยำวรรณ พันธ์ศุภะ
เบอร์ติดต่อ 080-7698406 หน่วยงำน..วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

