การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
แม่ทะลบ
ไชยปรำกำร
เชียงใหม่
ตำบล...............................อำเภอ..............................จั
งหวัด................................

รำชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย.......................

ศักยภาพตำบล

ข้อมูลพืน้ ที่ตำบล

สภำพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ทะลบ
1.กำยภำพ : ลักษณะที่ตั้ง อบต.แม่ทะลบ ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 บ้ำนดอยหล่อ
ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมำณ 99.34 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ ประมำณ 62,087.50 ไร่ ลักษณะสภำพพื้นที่เป็นภูเขำมีที่รำบระหว่ำงภูเขำ
เหมำะแก่กำรเกษตรและป่ำไม้ยังสภำพสมบูรณ์พอใช้
2.กำรปกครอง : พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ทะ
ลบ มี 7 หมูบ่ ้ำน คือ บ้ำนแม่ทะลบ บ้ำนป่ำแดง บ้ำนป่ำงิ้ว บ้ำนดอยหล่อ บ้ำนดง
บ้ำนใหม่พัฒนำ บ้ำนห้วยต้นตอง
3.ประชำกร : ในเขตพื้นที่ ต.แม่ทะลบ มีจำนวนทั้งสิน 7,555 คน
4.สภำพสังคม : มีโรงเรียนประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร ศูนย์ กศน. / สำธำรณสุข มีโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพประจำตำบล 1 แห่ง และ คลินิกรักษำโรค 2 แห่ง
5.กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน : นิยมคมนำคมทำงบกมำกกว่ำทำงน้ำ ถนนบำงเส้นทำงยัง
เป็นถนนรุงรัง
6.ระบบเศรษฐกิจ : ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร เช่น ทำนำ ทำไร่ เลี้ยงโคนม
ฯ อำศัยน้ำเขตชลประทำน น้ำบำดำลในกำรทำกำรเกษตร / กำรอุปโภคบริโภค
อำศัยน้ำประปำตำบล ประปำหมู่บำ้ น
7.ประเพณีท้องถิ่น : ปี๋ใหม่เมือง ยี่เป็ง สลำกภัต ถวำยเทียนพรรษำ ประเพณีชนเผ่ำ
ลำหู่และเผ่ำลีซู

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
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กำรสร้ำงอำชีพให้แก่ชุมชน
โดยให้ควำมรู้ เพือ่ นำไปทำ
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP
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1

จำนวน (คน)

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. ประชำคมหมู่บ้ำนในพื้นที่ตำบล
แม่ทะลบ จำนวน 7 หมู่บ้ำน
2. วิ เ ครำะห์ แ ละสั ง เครำะห์ ข ้ อ มู ล
กลุ่มอำชีพ
3. กำรจั ด กำรฝึ ก อบรมทั ก ษะกำร
ประกอบอำชีพ
4. กำรจั ด อบรมช่ อ งทำงกำรจั ด
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
5. กำรจัดอบรมกำรจัดทำบรรจุภัณฑ์
สินค้ำ
6. กำรจัดอบรมกำรจัดทำบัญชี
7. กำรจัดกิจกรรมคือควำมรู้สู่ชุมชน

ประเมิน (ก่อน) ไม่สามารถอยู่รอดได้
ได่ด้
กลไกการดำเนินงาน

ประเมิน (หลัง) ตำบลที่อยูร่ อด

1. ประชำคมหมู่บ้ำนในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบ จำนวน 7 หมู่บ้ำน
2. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลกลุ่มอำชีพ (SWOT) ค้นหำจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่ง
ที่อำจเป็นปัญหำของผลผลิตในชุมชน
3. กำรจัดกำรฝึกอบรมทักษะกำรประกอบอำชีพ โดยมีวิทยำกรมำเผยแพร่องค์ควำมรู้ นำ
ผลผลิตที่มอี ยู่นำมำแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP
4. กำรจัดอบรมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ทั้งแบบขำยหน้ำร้ำนและออนไลน์
5. กำรจัดอบรมกำรจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้ำ ออกแบบให้น่ำดึงดูด เป็นเอกลักษณ์
6. กำรจัดอบรมกำรจัดทำบัญชี เพื่อ นำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดทำรำยรับ -รำยจ่ำย และ
วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิตที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้ำ
7. กำรจัดกิจกรรมคืนควำมรู้สู่ชุมชน โดยกำรจัดทำเอกสำรที่มีเนื้อหำสำคัญเกี่ยวกับกำรจัด
อบรมต่ำงๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน
1.1 บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 8 คน เงินเดือน 15,000 บำท รวมทั้งสิ้น 1,174,500 บำท
1.2 ประชำชน จำนวน 6 คน เงินเดือน 9,000 บำท รวมทั้งสิ้น 522,000 บำท
1.3 นักศึกษำ จำนวน 6 คน เงินเดือน 5,000 บำท รวมทั้งสิ้น 290,000 บำท
2. การพัฒนาทักษะ
ประชำชน บัณฑิตและนักศึกษำ ให้พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและดิจิตัล ด้วยระบบ
THAIMOOC อบรมไม่น้อยกว่ำ 20 ชัว่ โมง ตลอดโครงกำร
-ทักษะภำษำอังกฤษ -ทักษะดิจิตัล -ทักษะสังคม -ทักษะกำรเงิน (SET e-Learning)
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
1. ประชำคมหมู่บำ้ นในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบ จำนวน 7 หมู่บ้ำน และวิเครำะห์ สังเครำะห์
ข้อมูลกลุ่มอำชีพ
2. กำรจัดกำรฝึกอบรมทักษะกำรประกอบอำชีพ อบรมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อบรมกำรจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้ำ อบรมกำรจัดทำบัญชี
3. กำรจัดกิจกรรมคือควำมรู้สู่ชุมชน
4.Community Big Data
-กำรลงพื้นเก็บข้อมูลแหล่งท้องเที่ยว ที่พัก ร้ำนอำหำรในท้องถิ่น อบรมเรื่อง CBD ในกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้กำรใช้งำนโปรแกรมเพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ในกำรเก็บข้อมูลในตำบล และใช้
CBD ในกำรประเมินควำมเป็นอยู่ของคนในตำบลแม่ทะลบ อีกทั้งใช้ข้อมูล CBD เพื่อประเมิน
สิ่งที่น่ำสนใจในพื้นที่นำมำเก็บรวบรวมในระบบเพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำข้อมูลมำวิเครำะห์
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
-ครอบครัวมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรขำย
สิ น ค้ ำ แปรรู ป จำกเกษตร เช่ น ข้ ำ ว
เกรียบฟักทอง กล้วยทอดกรอบ เป็นต้น
-เศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนมี ก ำรขยำยตั ว
เนื่องจำกเกิดกำรหมุนเวียนเงินในชุมชน
จำกกำรขำยสินค้ำหรือกำรลงทุนภำยใน
ชุมชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม

คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจำกมี
ควำมรู ้ ใ นด้ ำ นกำรประกอบอำชี พ รำยได้
เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำ
ให้ชุมชนเกิดภำคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเกิด
ควำมรัก ควำมหวงแหนต่อชุมชน ส่งผลให้กำร
ย้ำ ยถิ่นฐำนเพื่อออกไปหำงำนทำของคนใน
ชุมชนลดลง

ข้อเสนอแนะ จำกประสบกำรณ์ทพี่ บ ประชำชนส่วนใหญ่คิดว่ำโครงกำรทีม่ ำจำกรัฐ
จะต้องมีกำรแจกเงิน จึงเรียกร้องค่ำตอบแทนกำรฝึกอบรม ดังนั้นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับ
ประชำชน เช่น อปท. พัฒนำชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ งำนปกครองท้องที่อำเภอ ควรสร้ำง
ควำมเข้ำใจและค่ำนิยมที่ดีให้กบั ประชำชนถึงเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืนของภำครัฐ
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