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ตําบลแมนาเติง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
U2T ต.แมนาเติง ภายใตการดําเนินงานของ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ขอมูลพื้นที่ตําบล
ตําบลแมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 198,125 ไร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา มีพื้นที่ราบลุมแมน้ําเปนบางสวน ทิศเหนือติด
กับอ.ปางมะผา ทิศใตติดกับเทศบาลต.ปายและต.เวียงใต ทิศตะวันออกติดกับต.เวียงเหนือ ทิศ
ตะวันตกติดกับต.ทุงยาว มีทั้งหมด 11 หมูบานกับ 4 หยอมบาน พื้นที่ต.แมนาเติงอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของ อบต.แมนาเติง สังกัดกรมการปกครองทองถิ่น
หมูที่ / ชื่อหมูบาน
หมูที่ 1 บานแมนาเติงนอก
หมูที่ 2 บานแมนาเติงใน
หมูที่ 3 บานมวงสรอย
หมูที่ 4 บานหมอแปง
หมูที่ 5 บานแมของ
หมูที่ 6 บานนาจลอง
หมูที่ 7 บานปางแปก
หมูที่ 8 บานแมนะ
หมูที่ 9 บานดอยผีลู
หมูที่ 10 บานไทรงาม
หมูที่ 11 บานนาจลองใหม
รวมทั้งสิ้น

ครัวเรือน(หลังคาเรือน)

ประชากร(คน)

201
412
483
335
208
255
309
87
661
216
204
3,371

208
788
1,304
885
327
614
834
177
1,525
441
514
7,617

ภาพกิจกรรม/ผลงาน

และยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพ
เช น น้ํ า พุ ร อ นไทรงาม น้ํา ตกหมอแปง น้ํ า ตกม ว ง
สรอย เปนตน จากศักยภาพภายในตําบลแมนา

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม

เติงสามารถที่จะพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมได

กลไกการทํางานในตําบล
กลไกภายใน วชช. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบล(พี่เลี้ยง) ประจําตําบล 5 ทาน
ระบบติดตามงานโดยมีกองเลขาสวนกลาง และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบล
(ทีมพี่เลี้ยงตําบล /การคัดเลือกเจาหนาที่ประจําโครงการเนนคนในพื้นที่
กลไกการทํางานรวมกับตําบล
ขอตกลงความรวมมือกับอบต.ในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการรวมกัน/การจัด
สัดสวนเจาหนาที่โครงการประจําตําบลปฏิบัติงานประจํารวมกับอบต. และมีเจาหนาที่
อบต.เปนพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่

การจางงาน
จํานวน (คน)

จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ

ผูผานการอบรม

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
จํานวนขอมูลที่บันทึกไวไมนอ ยกวา 200 รายการ เชน ที่พักโรงแรม เกษตรกรในทองถิ่น
พืชในทองถิ่น ภูมิปญญาในทองถิ่น แหลงทองเที่ยว และแหลงน้ําในทองถิ่น เปนตน
ขอมูลสถานภาพตําบลที่ใชเปนฐานกําหนดกิจกรรมในระยะที่ 2
1) การสงเสริมผลิตภัณฑยาสมุนไพรพื้นบาน 2) การสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑจักร
สานในชุมชนและการจัดตั้งศูนยการเรียนรูการจักรสาน 3) การสงเสริมการจัดการ
ขยะอยางครบวงจร 4) การตอยอดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิง
วัฒนธรรมบานหมอแปง 5) การสงเสริมพัฒนาและเพิ่มพื้นที่การสรางเครือขายการ
ตัดเย็บผาแตละชนชาติพันธุ

พื้นเมือง

ลีซู

ลาหู

ไทยใหญ

ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ อาทิเชน

ผูจางงาน

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑผาลาหูบานปายาง
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมการเสริมทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง
กิจกรรมที่ 3 : การอบรมการพัฒนาทักษะการทําผลิตภัณฑกุบไต
กิจกรรมที่ 4 : การอบรมการจัดการขยะและน้ําเสียอยางมีสวนรวมชุมชนบานแมของ
และบานแมนาเติงใน
กิจกรรมที่ 5 : การอบรมผลิตภัณฑกระเปาสานจากเสนพลาสติก

และกิจกรรมอื่นๆ อีก 9 กิจกรรม

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ
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กิจกรรมพัฒนาตําบล /ผลการดําเนินงาน
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ผูรับผิดชอบ : นายประพันธ รักเรียน
เบอรติดตอ 086 033 3651 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

เชิงเศรษฐกิจ
1) คนในชุมชนมีรายไดที่เพิ่มขึ้น 2) เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตสรางสรรค
คุณคาและคุณภาพใหกับผลิตภัณฑ
3) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ปริมาณของการผลิตแปรรูปมีมูลคาสูงกวาผลผลิต
และในกระบวนการผลิตก็มีการลดตนทุนที่เปนวัตถุดิบหลัก เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน
มากขึ้น เชน ถั่วเหลือง
เชิงสังคม
1) มีการนําทักษะ ความรู ภูมิปญญาในทองถิ่นมาถายทอด เพื่อนํามาตอยอด สรางอาชีพ
และรายไดใหกับคนในพื้นที่
2) คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น จากการสรางอาชีพ และการ
มีรายไดที่เพิ่มขึ้น
3) มีการสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนภายในพื้นที่

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
1) ความตอเนื่องในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรเจาหนาที่โครงการประจําตําบลซึ่ง
เปนคนในพื้นที่เปนหลัก
2) การเชื่อมโยงภาคีเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนภายในพื้นที่ ตําบลแมนาเติง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
3) การบริหารจัดการดานงบประมาณโครงการทีม่ ีความคลองตัว
4) ผลลัพธของโครงการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

