การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลป่ำไหน่ อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) :ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลป่ำไหน่ อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รำบ
เชิงเขำอยู่ในชั้นควำมสูงประมำณ 451 - 1,703 เมตร (จำกระดับน้ำทะเลปำน
กลำง) ลั ก ษณะพื้ น ที่ ล ำดเอี ย งมำทำงทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ มี ภู เ ขำด้ ำ นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำไม้และภูเขำ ประมำณร้อยละ 60 พื้นที่
เพำะปลูกและที่อยู่อำศัยประมำณร้อยละ 40 ชุมชนเกำะกลุ่มกระจำยโดยทั่วไป
ของพื้ น ที่ ต ำบลมี ถ นนเชื่ อ มโยงแต่ ละหมู่ บ้ ำ น มี แ ม่ น้ ำแม่ โก๋ น ไหลจำกทำงทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่ำนกลำงตำบล พื้นที่กำรเกษตรอยู่โดยรอบที่อยู่อำศัย
ลักษณะภูมอิ ำกำศ อยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ท ำให้ ฝ นตกชุ ก ในเดื อ นพฤษภำคม ถึ ง เดื อ น
กันยำยน และในเดือนพฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์ มีอำกำศหนำวเย็นและ
แห้งแล้ง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ 105, ข้ำวเหนียวสันป่ำตอง,
มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, ลำไยพันธุ์อีดอ, ถั่วแระ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำ Creative Economy ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ OTOP ชุมชน
ตำบลป่ำไหน่ อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลไกควำมร่วมมือร่วมกับเทศบำลตำบล
ป่ำไหน่ ประชำชนในพื้นที่ หน่วยงำนเอกชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มกำรสื่อสำร
กำรตลำดออนไลน์ให้กบั กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำชุมชนและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพืน้ ทีต่ ำบลป่ำไหน่
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน (20 อัตรำ) ประกอบด้วย
- บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรำ , นักศึกษำ 5 อัตรำ , ประชำชน 5 อัตรำ
2. กำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ประกอบด้วย
ทักษะด้ำนกำรเงิน (Financial Literacy) , ทักษะด้ำนสังคม (Social Literacy) ,
ทักษะด้ำนดิจิทลั (Digital Literacy) . ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (English Literacy)
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
โครงกำรเยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยกระบวนกำรพัฒนำ Creative Economy เพิ่ม
โอกำสในกำรขำยสินค้ำ OTOP ตำบลป่ำไหน่ อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงำน
ภำยใต้กรอบกำรดำเนินงำนหลัก ๆ 2 ด้ำน ประกอบด้วย
1. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
2. กำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 240 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติของตำบลป่ำไหน่ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
ตำบลป่ำไหน่ อำเภอพร้ำว จังหวัด
เชี ย งใหม่ เป็ น ที่ ร ำบเชิ ง เขำ ซึ่ ง พื้ น ที่
ส่วนใหญ่เป็นป่ำไม้และภูเขำ ทำให้กำร
เข้ ำถึ ง บำงหมู่ บ้ำ นเดิ นทำงไม่สะดวก
มำกเท่ำที่ควร และปัจจุบันเกิดกำรติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นมำอีก จึงทำให้
เกิดสภำวะเศรษฐกิจตกต่ำขึ้น สป.อว.
จึงมีโครงกำรกำรเพื่อต้ องกำรเยี่ย ว
ยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.จัดทำแพลตฟอร์มกำรสื่อสำร
กำรตลำดออนไลน์ให้กบั กลุ่มผู้ผลิต
สินค้ำชุมชนและกลุ่มวิสำหกิจในพืน้ ที่
ตำบลป่ำไหน่ อำเภอพร้ำว จังหวัด
เชียงใหม่
2.พัฒนำศักยภำพของสินค้ำและ
บริกำรสู่กำรขำยในตลำดออนไลน์ให้กบั
กลุ่มวิสำหกิจในพื้นทีต่ ำบลป่ำไหน่
อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
1,000 - 5,000/ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผ ลิ ต
สินค้ำชุมชน หรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชน/
เดือน
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
โครงกำรเยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ด้ ว ยกระบวนกำรพั ฒ นำ Creative
Economy เพิ่ ม โอกำสในกำรขำย
สิ น ค้ ำ OTOP ต ำบลป่ ำ ไหน่ อ ำเภอ
พร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ เกิดกำรเพิ่ม
ผลิตภำพ (productivity) ในด้ำนของ
ต้นทุนที่ลดลง

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
2.เกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำพื้นที่
ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ เครือข่ำยภำค
ประชำชน และเครือข่ำยขององค์กร
ท้องถิ่นในในกำรบูรณำกำรกำรทำงำน
ร่วมกัน
3.เกิดกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ในท้องถิน่ สู่
สำธำรณชน

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำว อัญชลี เทียมคีรี
เบอร์ติดต่อ : 054466666 ต่อ 1045 หน่วยงำน : กองบริหำรงำนวิจัย

