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ตําบลแมกิ๊ อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ขอมูลพื้นที่ตําบล

กิจกรรมพัฒนาตําบล /ผลการดําเนินงาน

ตํา บลแม กิ๊ ตั้ง อยู ในพื้น ที่อ .ขุ นยวม จ.แม ฮอ งสอน มี อาณาเขตติ ดต อกั บแนวชายแดน
ระหวางประเทศในดานทิศตะวันตก ประกอบดวย 5 หมูบานหลักและ4หยอมบาน โดย
สวนใหญเปนกลุมชาติพันธุปะกาเกอญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว ถั่วเหลือง
ขาวโพด กระเทียม และบุกเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ พื้นที่สวนใหญเปนเขตรักษาพันธุสัตว
และเขตปาชั้นอนุรักษลุมน้ําที่ยังมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรปาไมมากและมีความ
ตองการในดานการสงเสริมพัฒนาดานอาชีพ เพื่อยกระดับสินคาผลิตภัณฑของชุมชน เชน
ผาทอ พืชสุมนไพรพื้นบาน และบุกซึ่งสามารถแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเพื่อใหสามารถนําไป
จําหนายและสรางรายไดใหประชาชนในพื้นที่ และเปนการสงเสริมระบบการเกษตรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

กิจกรรมที่ 1 : การการสํารวจวิเคราะหขอมูลตําบลแบบมีสวนรวมและการจัดทําแผนพัฒนา (PRA)
กิจกรรมที่ 2 : การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) หลักสูตร
“การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน”
กิจกรรมที่ 3 : การฝกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการแปรรูปบุก พืชและสมุนไพรพื้นบาน
กิจกรรมที่ 4 : การการฝกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการผลิตผายอมสีธรรมชาติ

ศักยภาพตําบล
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนสามารถพัฒนา
และเพิ่มมูลคาผลผลิต ซึ่งทําใหสามารถลด
ตนทุนการคมนาคมและการสูญเสียผลผลิตดวย
การแปรและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตกลางน้ําทําใหหวงโชอุปทาน
ของชุมชนมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น สามารถลด
ตนทุนการคมนาคม การสูญเสียผลผลิตดวย
การแปรรูปผลผลิตและยกระดับรายไดจากการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การระบบ
บริหารจัดการการจับคูคาระหวางผูประกอบการ
และผูผลิต/ผูแปรรูป(Matching Demand and
Dupply) ตลอดจนไดแนวทางการนําองค
ความรูจากนวัตกรรมชุมชนไปพัฒนาชุมชนใน
มิติตางๆ อาทิเชน ดานการจัดการทองเที่ยวเพื่อ
เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนและเสนทางศึกษาธรรม ให
เกิดชุมชนนวัตกรรมตอไปในอนาคต

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

จํานวน (คน)

16 เปาหมาย

ถึงแมการบงชี้ขอมูลจากTPMAPจะสะทอน
ภ า พ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ป ญ ห า ใ น ด า น ส ภ า พ
การศึกษา แตจากการลงพื้นที่สํารวจขอมูล
เชิงสถานการณดวยกระบวนการวิเคราะห
ชุ ม ช นแบ บ มี ส ว นร ว ม (PRA) พบ ว า มี ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD จํานวนขอมูลที่บันทึก 206 รายการ
กระบวนการจัดการศึกษาของหนวยงานที่ มีศักยภาพดานการเกษตรสูง โดยมีดานภูมิปญญา อาหารทองถิ่น แหลงทองเที่ยว เปนปจจัยเสริม
เกี่ยวของในพื้นที่ ๆ ตอบสนองและเขาถึง ขอมูลสถานภาพตําบลที่ใชเปนฐานกําหนดกิจกรรมในระยะที่ 2
กลุ ม เป าหมายมากขึ้ น แต มี ภ าพป ญ หาที่ 1)การต อยอดยกระดั บผลิต ภัณ ฑ แปรรู ปอาหาร พืช สมุ นไพรทอ งถิ่น และบุ ก 2)การการต อยอด
สําคัญในดานการขาดองคความรูเพื่อนํามา ยกระดับผลิตภัณฑผาทอยอมสีธรรมชาติ 3)การบริหารจัดการทองเที่ยวและเสริมศักยภาพแหลง
พัฒนาทักษะอาชีพในแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ทองเที่ยว 4)การพัฒนาสูการตลาดที่คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไปจํ า หน า ยและสร า ง
ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
รายได แ ละการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ใช
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ประโยชนจากศักยภาพของทรัพยากรดาน
12
1) รายไดที่เพิ่มขึ้น ยังไมปรากฏแนชัดเนื่องจาก
การทองเที่ยวในพื้นที่
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ยังอยูในกระบวนการพัฒนาเพื่อสรางคุณภาพ
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2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
บรรลุเปาหมาย
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กอใหเกิดการเพิ่มสัดสวนของการผลิตแปรรูป
ใหเกิดมูลคาที่สูงกวาผลผลิตที่เปนวัตถุดิบ
เชนผลิตภัณฑ เสนบุกสด สมุนไพร ผาทอ
กลไกการทํางานในตําบล
เชิงสังคม
กลไกภายใน วชช. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบล(พี่เลี้ยง)ประจําตําบล3ทาน
1) การรื้อฟนความรูภูมิปญญาสูการถายทอดและอนุรักษ
ระบบติดตามงานโดยมีกองเลขาสวนกลาง และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบล(ทีมพี่
2) เกิดการนําวัตถุดิบที่มีศักยภาพในทองถิ่นมายกระดับสรางมูลคา
เลี้ยงตําบล /การคัดเลือกเจาหนาที่ประจําโครงการเนนคนในพื้นที่
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทองถิ่น กลุมเยาวชน บัณฑิตคืนถิ่น ใหเกิดการทํางานรับใชทองถิ่น
กลไกการทํางานรวมกับตําบล
เกิดการสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพ ในพื้นที่
ขอตกลงความรวมมือกับอบต.ในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการรวมกัน/การจัดสัดสวน
4) มีขอมูลบงชี้ดานศักยภาพของพื้นที่ทั้ง 3 ประเด็น ทีช่ ุมชน หนวยงาน และอบต.สามรถนําไปใช
เจาหนาที่โครงการประจําตําบลปฏิบัติงานประจํารวมกับอบต. และมีเจาหนาที่อบต.เปนพี่เลี้ยง
ประโยชนในการดําเนินการหรือจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ตอไปได
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ถือวาเจาหนาที่จางงานเปนหนึ่งในกลไกกลุมเปาหมายในการ
5) เกิดโครงสรางกลุมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ และกลุมวิสาหกิจใหมเพื่อสนับสนุนดานการตลาด
พัฒนาศักยภาพการทํางานเนื่องจากเปนคนในพื้นที่
6) เกิดการพัฒนาสรางแบรนด และเพจ ใหกับพื้นที่เพื่อทําการตลาดใหกับผลิตภัณฑชุมชนในนาม
“MaivKivKlo” https://www.facebook.com/Maivkivklo
การจางงาน
7) จัดทําแผนที่และฐานขอมูลการขอขึ้นทะเบียนผูปลูกบุกในพื้นที่ตําบลกับหนวยงานเกษตรและ
ปาไม ป 2564 จํานวน 212 ราย ไดรับการรับรองแลว 123 ราย
จํานวนผูจางงานทีผานการพัฒนา 4 ทักษะ
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ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
1)ความตอเนื่องในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรเจาหนาที่โครงการประจําตําบลซึ่ง
เปนคนในพื้นที่เปนหลัก
2)การเชื่อมโยงภาคีเครือขายภาคธุรกิจเอกชนในการตลาด และการเชื่อมโยงเครือขายความ
รวมมือระหวางพื้นที่ตาํ บล

ผูรับผิดชอบ : นายทรงศักดิ์ ปญญา
เบอรติดตอ 088 6514 959 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

