การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
ไม่สามารถอยู่รอด

ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเมิน (หลัง)
มุ่งสู่ความพอเพียง

กลไกลการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลแม่โถระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ประมาณ 50 กม. โดยถนนลาดยาง สาย 108
และทางเข้าตำบลแม่โถบริเวณกิโลเมตรที่ 35 และมีถนนเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนน ลาดยางบาง
หมู่บ้าน สภาพทั่วไป เป็นพื้นที่สูงมีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย ประชาชนตั้งบ้านเรือนใกล้
ริมน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ การคมนาคม ระหว่างหมู่บ้านในฤดูฝนจะไม่สะดวก ตำบลแม่โถมี
หมู่บ้านทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวแม่โถ บ้านผาแดงหลวง บ้านแม่โถ บ้านแม่โถใต้ บ้านแม่
อุมพาย บ้านแม่จอ บ้านห้วยผึ้งใหม่ และบ้านห้วยไม้ซาง มี จำนวนประชากรในเขตตำบลแม่โถ
ประมาณ 3,๖๗๒ คน และจำนวนหลังคาเรือน ๑,๐๐๕ หลังคาเรือน มีหน่วยงานต่างๆของทาง
ราชการเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ตำบลแม่โถและบริเวณใกล้เคียง อาทิ โรงเรียน อนามัย และหน่วยงาน
อื่นๆ มาเป็นลำดับ บริเวณพื้นทีต่ ำบลแม่โถกว้างขวาง อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน อาชีพเสริม ทอผ้า
เป็นต้น ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล ศูนย์วัฒนธรรมผ้าม้งบ้านห้วยผึ่งใหม่ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา แหล่งท่องเที่ยว สะพานดอดุดอเทอร์ สะพานปลา จุดชม
วิวแม่โถน้อยวิวมารวย โป่งน้ำร้อน ศูนย์สินค้าชุมชน ศูนย์วัฒนธรรมผ้าม้งบ้านห้วยผึ่งใหม่ เป็น
ศูนย์ที่เก็บรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของเผ่าม้ง วัตถุโบราณเครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ
ประเด็นปัญหาในการพัฒนาตำบลแม่โถ ได้แก่ การขาดทักษะในการผลิต การดัดแปลงสินค้าให้
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ กลุ่ม OTOP ที่เคยมี
ไม่ดำเนินการผลิตต่อ ชุมชนมีปัญหาด้านขยะและการจัดการขยะ และชุมชนยังไม่ได้รับการอบรม
ด้านธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
1. สถานภาพด้ า นสุ ขภาพ : หน่ วยงานที ่ ด ู แ ลด้า นสุขภาพในตำบลแม่โ ถมี ๒ หน่ วยงาน ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและการสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมี
จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วยสมาชิก อสม. จำนวน ๘ หมู่บ้าน
2. สถานภาพด้านความเป็นอยู่ : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประเพณีและงานประจำปี
ประเพณีมัดมือ ประเพณีขวัญข้า ว ประเพณีทำกองบุญข้า ว และงานประจำปีตามเทศกาลของ
ศาสนาคริสต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสานใช้ในครัวเรือน และการนำวัสดุธรรมชาติ
มาก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ใบตองตึง มุงหลังคา เป็นต้น
3. สถานภาพด้านการศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ จำนวน ๔
แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๘ แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน ๒ แห่ง ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน ๒ แห่ง
4. สถานภาพด้านรายได้ : ประชากรในเขตตำบลโดยมาก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง ค้าขาย
5. สถานภาพด้านการเข้า ถึ งบริการรัฐ : พื้นที่ตำบลแม่ โ ถมีไ ฟฟ้า ยั งไม่ ครอบคลุม ทั้ งตำบลและ
บางส่วนใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซล ใช้น้ำประปาภูเขาของแต่ละหมู่บ้าน

การพัฒนาพื้นที่

๑. กลุ่ม OTOP ล้มเหลว สูญเสีย
ความมั่นใจในการพัฒนาสินค้า
๒. ชุมชนมีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และยัง
ต้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๓. ชุมชนมีปัญหาด้านขยะ และการ
จัดการขยะ
๔. ชุมชนมีภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ท้องถิ่นที่น่านำมาประยุกต์ให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
๕. ชุมชนมีศักยภาพ แต่ยังไม่เป็นที่
รู้จัก คนในชุมชนยังไม่เคยผลิตสื่อ

ประเมิน (ก่อน)
ไม่สามารถอยู่รอด

ศักยภาพตำบล

๑. การพัฒนา และทำการตลาด
สินค้า OTOP
๒. การพัฒนาศักยภาพและสร้าง
อาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๓. การส่งเสริมด้านสุขอนามัยและ
การจัดการขยะ
๔. การพัฒนาทักษะฝีมือและอาชีพ
บนฐานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ท้องถิ่น
๕.การพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียโดยชุมชน

1.วางแผนการดำเนินงาน และสำรวจพื้นที่ สภาพทั่วไปของชุมชน
2.ผู้ดำเนินงานประชุมวางแผนการดำเนินงาน
3.ออกแบบแผนการดำเนินโครงการ และลงสำรวจพื้นที่ ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.มอบหมายผู้ดำเนินงานปฎิบัติงานแต่ละส่วน
5.ดำเนินงานตามแผนและโครงการที่วางไว้
6.ประชุมติดตามการดำเนินงาน
7.สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพธ์
1) การจ้างงาน: เกิดการจ้างงานนักศึกษา 7 คน บัณฑิตจบใหม่จํานวน 10 คน และประชาชน
จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 23 คน
2) ผู้ได้รับการจ้างงานในโครงการได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะทางการเงิน และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนได้รับการอบรม และสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ ด้านสุข
ภาวะ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น
4) มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
(Big Data) ของชุมชนในรูปแบบดิจิทัล เอกสาร และสื่อมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ และมีความเป็น
ปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อยอดได้

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิต ภั ณ ฑ์
ท้ อ งถิ ่ น จากการสร้ า งรายได้ การสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การยกระดับผลิตภัณฑ์ การ
ทำการตลาดสู ่ ภ ายนอก และการพั ฒ นา
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ย ว งานภาคบริ ก าร และการ
ประชาสัมพันธ์สู่สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อพัฒนาสภาพเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

คนในชุ ม ชนแม่ โ ถมี ส ่ ว นร่ ว มจากการ
สร้างสรรค์งาน การดำเนินงาน และกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของการดำเนินกิจกรรม และ
การมีปฎิสัมพันธุ์ กับบุคลากรจากภายนอก
ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนาใหม่ๆ
ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ไม่สามารถจัดได้ตาม
แผน ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที ดังนั้นหน่วยงานสนับสนุนต่างๆควรมี
การทำแผนรองรับความเสี่ยง การกำหนดเวลาปฏิบัติงานต่างๆ ควรเอื้อต่อผูป้ ฏิบัติงานในพื้นที่ มี
ยืดหยุ่นตามลักษณะงานและความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การสั่งการแผนงานต่างๆควรให้เวลา
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การรายงานต่างๆ ควรจัดเตรียม template ให้

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จีรัง คำนวนตา
เบอร์ติดต่อ 0633526914 หน่วยงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

