กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ศักยภำพตำบล

ข้อมูลพืน้ ที่ตำบล ตำบลแม่คะตวน มีประชำกรทั้งสิน้ 6,236 คน แบ่งเป็นชำย 3,124 คน
หญิง 3,112 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,790 หลัง ภูมิประเทศของตำบลแม่คะตวน ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขำและป่ำไม้จะมีพนื้ ที่ที่รำบเพียงเล็กน้อย ซึ่งพืน้ ที่ดังกล่ำวแบ่งได้ ดังนี้ 1.พื้นที่รำบอยู่บริเวณทิศ
ตะวันตกของตำบลติดบริเวณริมน้ำยวมซึ่งมีพนื้ ที่ประมำณ 14,175 ไร่ คิดเป็น 14% ของพื้นที่ทงั้ หมด
และ 2.พื้นที่สูงหรือภูเขำ มีพื้นทีป่ ระมำณ 87,075 ไร่ คิดเป็น 86 % ของพื้นที่ทั้งหมด จำนวนหมูบ่ ้ำน
ตำบลแม่คะตวน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน ได้แก่
หมูท่ ี่ 1 บ้ำนผำผ่ำ ประกอบด้วย 1 หย่อมบ้ำน คือ บ้ำนดอยผำลำย,บ้ำนผำผ่ำ
หมูท่ ี่ 2 บ้ำนไหม้
หมูท่ ี่ 3 บ้ำนแม่เกำะ ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้ำน คือ บ้ำนแม่มูด,บ้ำนดงใหม่,บ้ำนแม่เกำะ
หมูท่ ี่ 4 บ้ำนแม่ออกใต้ ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้ำน คือ บ้ำนแม่ออกลำน,บ้ำนแม่ออกใต้
หมูท่ ี่ 5 บ้ำนคอนผึ้ง
หมูท่ ี่ 6 บ้ำนแม่ออกเหนือ ประกอบด้วย 5 หย่อมบ้ำน คือ บ้ำนแม่ออกใหม่, บ้ำนห้วยกองกุ๋น,
บ้ำนทะเละ, บ้ำนแม่ออกกลำง,บ้ำนป่ำกล้วย
หมูท่ ี่ 7 บ้ำนแพะหลวง
หมูท่ ี่ 8 บ้ำนอุมดำเหนือ ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้ำน คือ บ้ำนอุมดำใต้,บ้ำนอุมดำเหนือ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
คนจนสุขภำพ 164
คนจนควำมเป็นอยู่ 457
คนจนกำรศึก ำ 1,173
คนจนรำยได้ 302
คนจนกำรเข้ำ ึงบริกำรภำครั 6

กำรพัฒนำพื้นที่
1)
2)

กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่
( (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่นๆ)

3)
4)

กำรสร้ำงและพัฒนำ
Creative Economy
(กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)

(

รนำองค์

5)
6)
7)

ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ)

กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
Circular Economy
( (กำรเพิม่ รำยได้หมุนเวียนให้แก่ชมุ ชน)

ประเมิน(ก่อน) : ตำบลไม่

ประเมิน(หลัง) : ตำบล

สำมำรถอยู่รอด

มุ่งสู่ควำมพอเพียง

กลไกลกำรดำเนินงำน

ประชุมเพื่อวิเครำะห์
บริบทและควำม
ต้องกำรของชุมชน
เป็นระยะ

จัดกำรอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ำรเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพชุมชนด้ำน
ต่ำงๆ

กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่ วชุมชน
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำทัก ะอำชีพ
และคุณภำพชีวิตให้กับชุมชนตำม
หลักปรัชญำเศร กิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 4 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึก ำแบบพหุปัญญำ สร้ำง
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน
พื้นที่ชำยแดนและนักเรียน

สร้ำงเครือข่ำย
กำรทำงำนเน้น
กำรมีส่วนร่วม
เพื่อต่อยอด

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน
เกิดกำรจ้ำงงำนที่ตอบสนองแก่ควำมต้องกำรของตำบลแม่คะตวน
2. กำรพัฒนำทักษะ
ช่วยเพิ่มทัก ะของผู้เข้ำ ร่วมโครงกำร คนในชุมชน ในด้ำ นทำงำนในมิติต่ำงๆ กำรออกแบบ
ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ และด้ ำ นควำมร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ให้ โ ครงกำรบรรลุ ผ ลตำมเป้ ำ หมำย
นอกจำกนี้ยังสำมำร นำไปต่อยอดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของชุมชน
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
มหำวิทยำลัยเข้ำมำมีบทบำทในกำรกระตุ้นชุมชนให้ออกมำฟื้นฟูเศร กิจของต.แม่คะตวน
4. Community Big Data
กำรมีเทคโนโลยีทสี่ ำมำร นำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชน ทั้งในด้ำนเศร กิจและ
สังคมและเพิ่มโอกำสกำรสร้ำงงำนได้หลำยช่องทำง

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
สินค้ำแปรรูปจำกผลิตผลทำง
กำรเก ตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน OTOP

ออกแบบและ
สร้ำงมูลค่ำของ
สินค้ำชุมชน

1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในตำบล 8 ชิ้น ได้แก่
กำแฟพริกกะเหรี่ยง, น้ำพริกกำหมูพริก
กะเหรี่ยง, โคมไฟไม้ขัดมอญ, สบู่ DIY,
คุ๊กกี้ DIY, แยมมะนำวน้ำผึ้ง, ไอศกรีมพริก
กะเหรี่ยง
2. มีเครือข่ำยเพื่อสร้ำงช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยสินค้ำชุมชน และเกิดกำร
รวมกลุ่มเพื่อหำช่องทำงสร้ำงรำยได้เพิ่ม
3. ผู้จ้ำงงำนสำมำร ลดรำยจ่ำยและสร้ำง
รำยได้เพิ่ม

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. มีเครือข่ำยกำรทำงำนในหลำยส่วนทั้ง
ภำครั และเอกชน อบต. โรงเรียน และ
ชุมชน
2. มีกำรช่วยเหลือจำกบุคคลภำยในและ
ภำยนอกตำบลในกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยสินค้ำชุมชน และเกิดกำร
รวมกลุ่มเพื่อหำช่องทำงสร้ำงรำยได้เพิ่ม

ข้อเสนอแนะ
อยำกให้มีโครงกำรที่ดูแลตำบลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
คนในชุมชนว่ำมีมหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง จะส่งผลให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในตำบลให้เกิดควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป

ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึก ำ

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์นวพร ชลำรักษ์

กิจกรรมที่ 5 กำรพัฒนำช่องทำงกำร
จัดจำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-5451462 หน่วยงำน..วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน..

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

