รายงานการดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลถาลอด อาเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศักยภำพตำบล

ตำบลที่อยู่รอด

ข้อมูลพื้นที่ตำบล ต้ำบลถ้้ำลอด มีเนื้อที่โดยประมำณ 260 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 162,500 ไร่
พื้นที่ท้ำกินรวมกับพื้นที่อยู่อำศัยประมำณ 12.968 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 8,105 ไร่ต้ำบลถ้้ำลอด
มีประชำกรทั้งสิ้น 4,122 คน แยกเป็น หญิง จ้ำนวน 2,024 คน ชำย จ้ำนวน 2,068 คนมีจ้ำนวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,411 ครัวเรือน แยกเป็นรำยหมู่บ้ำน ทั้งหมด 7 หมู่บ้ำน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้ำนถ้้ำลอด ชำย 523 หญิง 489 รวม 1,012
หมู่ที่ 2 บ้ำนแอโก๋-แสนค้ำลือ ชำย 322 คน หญิง 294 คน รวม 616คน
หมู่ที่ 3 บ้ำนวนำหลวง ชำย 500 คน หญิง 489 คน รวม 989คน
หมู่ที่ 4 บ้ำนผำมอน ชำย 177 คน หญิง 160 คน รวม 337 คน
หมู่ที่ 5 บ้ำนเมืองแพมชำย 314 คน หญิง 287 คน รวม 601 คน
หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยแห้ง ชำย 242 คน หญิง 237 คน รวม 479 คน
หมู่ที่ 7 บ้ำนแอลำ ชำย 49 คน หญิง 39 คน รวม 88 คน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กลไกลกำรดำเนินงำน
กำรเชื่อมโยง หลักงำน 16 เป้ำหมำย
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสูง
2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ
3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงินชุมชน
4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่
5. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย
6. ช่วยให้มีแหล่งน้้ำประจ้ำครอบครัว
7. ช่วยจัดกำรวิสำหกิจขุมชน
8. ฝึกอบรมทักษะอำชีพ
9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดล้อม พลังงำน
10. ส่งเสริมควำมปลอดภัยในพื้นที่
11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง
12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่
13. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต้ำบล
14. ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน

ผลลั
พธ์
15. ส่งเสริ มระบบการสื่ อสารชุมชน

1. กำรจ้ำงงำน
เกิ16.ดกำรจ้
่ตอบสนองแก่
ส่งเสริำงงำนที
มตาบลท
าความตี ควำมต้องกำรของต้ำบลถ้้ำลอด นอกจำกนี้ยังสำมำรถน้ำไปต่อยอดกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับต้ำบลถ้้ำลอด
2. กำรพัฒนำทักษะ
ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ในด้ำนกำรประดิษฐ์ กำรออกแบบควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยังช่วยในส่วนของกำร
เพิ่มองค์ควำมรู้ให้กับคนในชุมชน และด้ำนควำมร่วมมือกันเพื่อให้โครงกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบลแบบบูรณำกำร
มหำวิทยำลัยได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรกระตุ้นสังคมให้ออกมำฟื้นฟูเศรษฐกิจของต้ำบลถ้้ำลอด เพื่อให้เกิดแนวคิด
กำรต่อยอดธุรกิจต่ำงๆที่มีในต้ำบลถ้้ำลอด
4. Community Big Data
การมีเทคโนโลยีที่สามารถนาไปสู่การปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของชุมชนในตาบลถ้ าลอด ทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและเพิ่มโอกำสกำรสร้ำงงำนได้หลำยช่องทำง

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ได้แก่
1.ด้ำนสุขภำพ จ้ำนวน 145 คน
2.ควำมเป็นอยู่ จ้ำนวน 242 คน
3. กำรศึกษำ จ้ำนวน 316 คน
4.รำยได้ จ้ำนวน 53 คน
6.กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 0 คน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. กำรจ้ำงงำน เกิดกำรจ้ำงงำนที่ตอบสนองแก่ควำมต้องกำรของต้ำบลถ้้ำลอด นอกจำกนี้ยังสำมำรถน้ำไปต่อยอด
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับต้ำบลถ้้ำลอด
2. กำรพัฒนำทักษะช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ในด้ำนกำรประดิษฐ์ กำรออกแบบควำมคิดสร้ำงสรรค์
และด้ำนควำมร่วมมือกันเพื่อให้โครงกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร มหำวิทยำลัยได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรกระตุ้นสังคม
ให้ออกมำฟื้นฟูเศรษฐกิจของต้ำบลถ้้ำลอด เพื่อให้เกิดแนวคิดกำรต่อยอดธุรกิจต่ำงๆที่มีในต้ำบลถ้้ำลอดสังคมให้
ออกมำฟื้นฟูเศรษฐกิจของต้ำบลถ้้ำลอด เพื่อให้เกิดแนวคิดกำรต่อยอดธุรกิจต่ำงๆที่มีในต้ำบลถ้้ำลอด 3)
4. Community Big Data กำรมีเทคโนโลยีที่สำมำรถน้ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนในต้ำบลถ้้ำลอด
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มโอกำสกำรสร้ำงงำนได้หลำยช่องทำง

กำรพัฒนำพื้นที่

1)
2)

กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่
( (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่นๆ)

4)
5)

กำรสร้ำงและพัฒนำ
Creative Economy
(กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)

(

นำองค์

6)
7)
8)

ตำบลที่อยู่รอด

ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ)

กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
Circular Economy
( (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำส่งเสริม
สินค้ำ หัตถกรรมพืน้ บ้ำน OTOP
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนำกำร ท่องเที่ยวของชุมชน
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพ กำรศึกษำและองค์
ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขชุมชน
กิจกรรมที่ 4 กำรส่งเสริมด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. กำรพัฒนำทักษะ ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ในด้ำนกำรประดิษฐ์ กำรออกแบบควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยัง
ช่วยในส่วนของกำรเพิ่มองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน และด้ำนควำมร่วมมือกันเพื่อให้โครงกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
2. Community Big Data กำรมีเทคโนโลยีที่สำมำรถน้ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนในต้ำบลถ้้ำลอด ทั้ง
ในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มโอกำสกำรสร้ำงงำนได้หลำยช่องทำง

ข้อเสนอแนะ

9)
อยำกให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมและ

ชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยในประเทศ

ผู้รบั ผิดชอบ อำจำรย์อำจำรย์ พัชรี วงศ์ฝนั้
เบอร์ตดิ ต่อ 082-696-6241 หน่วยงำนสถำบันวิจัยเพือ่ กำรพัฒนำท้องถิ่น ม.รำชภัฏเชียงใหม่

