การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศักยภาพตาบล

ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

ตาบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ตำบลสันทรำย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยส้าน
บ้านหนองปิด บ้านสันผักฮี้ บ้านท่ามะเกี้ยง บ้านสันปง บ้านขามสุ่ม บ้านสันทราย
บ้า นศรีค ้า บ้า นต้นโชค บ้านหนองครก บ้านสันฮกฟ้า บ้านแม่ปาคี บ้านโป่งเย็น
บ้านผาแดง บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
ลักษณะทั่วไป แวดล้อมด้วยภูเขา และที่ราบเชิงเขาในชั้นความสูง 439 - 10342 ม.
ลักษณะลาดเอียง โดยมีพื้นที่ราบอยู่ทางตอนกลาง โดยมีแม่น้างัด และลาน้าแม่โก๋น
เป็นแม่น้าสายหลัก มีประชากร ที่มีที่อาศัยเขต อบต. 1,847 ครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ส ำคัญ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 , ไม้ดอกไม้ประดับ , เครื่องจักสาน ,
ผลไม้ ได้แก่ มะม่วงและลาไย
กำรเดินทำง จาก จ.เชียงใหม่ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข รวมระยะทาง 98 กม.
หลังจากนั้นจึงใช้เส้นทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด้านทิศเหนือของ อ.พร้าว
ระยะทาง รวม 7 กม. เพื่อเดินทางเข้าสู่ ต.สันทรายเส้นทางผ่านตลาดอาเภอพร้าว)

1. ลงพื้นที่สารวจข้อมูลจากคนในชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่
2. สารวจความต้องการของชุมชน ผ่านกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. วิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพตาบลเพื่อใช้ข้อมูลในการจัดโครงการ
4. ประเมินศักยภาพครัวเรือน และข้อมูลในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพ
สร้างงานเพิ่มรายได้
5. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้นาชุมชนในท้องที่เพื่อทาการจัดโครงการ
6. ดาเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของทีม คนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ประเมิน และติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพื้นที่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในตาบลสันทราย ด้วยการสร้างการ
เรี ยนรู้ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การพัฒ นา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ การพัฒนา
ทั ก ษะอาชี พ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของชุมชนให้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรม และ
สือ่ ต่าง ๆ และการฝึกลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมในโครงการ
กิ จ กรรมการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชน – เสริมสร้างความรู้ – สร้างการ
รวมกลุ่ม
กิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ - จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าวหอมมะลิ

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน – ผู้จ้างงานสามารถนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน ประยุกต์ใช้ใน
การดารงชีวิต และมีจิตสานึกรักท้องถิ่น
2. การพัฒ นาทั ก ษะ – ชุ ม ชนได้รั บ ความรู้ และพั ฒ นาทั กษะ ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด้ ว ยการ
ถ่ายทอดความรู้ และการฝึกลงมือปฏิบัติจริง
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ – สามารถสร้างทักษะอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน และเตรียมขยายสู่การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. Community Big Data – มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T และพัฒนาข้อมูลตาบล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เกิดการจ้างงานในชุมชน
2. โอกาสสร้า งรายได้ที่เพิ่มขึ้ นจากการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ คาดว่ า จะส่ ง ผลให้
รายได้ของคนในชุมชนมากขึ้นร้อยละ 10
อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
3. โอกาสสร้างรายได้จากการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ที่ จ ะสร้ า งรายได้
ให้กับคนในชุมชนและเป็นโอกาสในการ
เปิดช่องทางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. สามารถสร้ า งทั ก ษะอาชี พ ให้ กั บ คนใน
ชุมชน
3. เกิดการจ้างงานของคนในชุมชน
4. คนในชุ ม ชนเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการ
รวมกลุ่ มท ากิจ กรรมร่ว มกั น เพื่อ ร่ว มพัฒ นา
ชุมชน
5. สร้ างความสั มพั นธ์ที่ ดีในการท างานผ่า น
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
6. เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ทากิจกรรมใน
ชุมชน และได้เรียนรู้ทักษะชีวิต

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การทานาข้าวหอมมะลิ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่น
2. การส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้สามารถเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง และต่อยอดด้านการส่งเสริมการตลาด

เมืองพร้าว

3. การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และบูรณาการความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการท าบั ญ ชี
โครงการ การสื่อสารการตลาดออนไลน์
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการทานาข้าว

ร่วมกันกับชุมชน

กรรม การสร้างการมีส่วนร่วม

4. การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่เน้นความเป็นวิถีชีวิตชุมชน ทั้งตาบล
5. การจัดทาแผนที่ชุมชน และสื่อ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ เบอร์ติดต่อ 0915429542
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

