การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบล........ท่าตอน.............อาเภอ..........แม่อาย.........จังหวัด.......เชียงใหม่..............
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศักยภาพตาบล
ตาบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ต.ท่าตอน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 20 องศา 2 ลิปดา 58 ฟิลิปดาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 99 องศา 21 ลิปดา 4 ฟิลิปดาตะวันออก ที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู
มี ค วามสู ง 500 เมตร จากระดั บ น้้ า ทะเลปานกลาง ไปสิ้ น สุ ด ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บ้านยะผ่า ความสูง 914 เมตร จากระดับน้้าทะเล
ปานกลาง เส้นรุ้งที่ 20 องศา 6 ลิปดา 4 ฟิลิปดาเหนือ และ 99 องศา 34
ลิปดา 23 ฟิลิปดาตะวันออก ส่วนทางทิศใต้ จดเส้นรุ้งที่ 20 องศา 2 ลิปดา
5 ฟิลิปดาเหนือ และ 99 องศา 31 ลิปดา 5 ฟิลิปดาตะวันออก ที่บ้านต้นผึ้ง
มีความสูง 480 เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง มีแม่น้ากกไหลผ่าน
ต้าบลท่าตอน ท้าให้เกิดที่ราบระหว่างหุบเขา

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

การพัฒนาพื้นที่

พื้นที่ทั้งตาบล
15 หมู่บ้าน

5 มิติ

1. ปู พื้ น ฐานหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
ทฤษฎีใหม่
2. จัดโครงการลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้โดย
การปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
3. จัดการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดการส่งเสริมสินค้ามรดกวัฒนธรรม
5. จั ด การสร้ า งเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้า งสรรค์ 3 เส้นทาง 1) ทางเรือ 2) ทาง
ถนนหมายเลข 107 และถนนเชื่อ มต่ อ 3)
ส่งเสริมการท่องเที่ยวระบบนิเวศวัฒนธรรม
6. การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
7. การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน

กลไกการดาเนินงาน
1. การเข้าใจ เข้าถึง ลงพื้นที่ ศึกษาจากหนังสือ สอบถามความต้องการของชาวบ้าน
2. การพัฒนาด้วยรูปแบบต่อไปนี้ 1) ปูพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
2) สร้า งเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการ ลดรายจ่าย –เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ ปลูกพืชผักสวนครัว ท้าน้้ายาซักผ้า ล้างจาน สบู่ 3) สร้างคุ ณค่าสินค้ามรดก
วัฒนธรรม 4) ส่ง เสริมการท่อ งเที่ ย วเชิง สร้ า งสรรค์ห ลายรูป แบบ ดัง ที่ก ล่า วมาแล้ ว
5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดมลภาวะ
ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ

ผลลัพธ์

1. การจ้างงาน : ท้าให้เกิดการจ้างงานในโครงการ 18 คน และการจ้างงานจากการส่งเสริมธุรกิจให้แก่ชาวบ้าน
2. การพัฒนาทักษะ : ทักษะในเรื่องของการพึ่งตนเองบนพื้นฐานความพอเพียง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดก
วัฒนธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่วนผสมด้านการตลาด การรวมกลุ่ม และสร้าง
เครือข่าย
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณาการ : เกิดการลดรายจ่าย แต่ผลผลิตที่ได้ก่อให้เกิด
การทวีคูณรายได้ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด (Multiplier Effect)
4. Community Big Data : ทราบสภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาของชุมชน นอกจากเชิงปริมาณแล้วยัง
ทราบในเชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. ชาวบ้านที่เข้า ร่วมโครงการทั้งต้ าบลมี รายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 และรายจ่ายลดลงจากผลผลิต
ที่แจกจ่าย ร้อยละ 60
2. ผลผลิ ต ที่ แ จกจ่ า ยก่ อ ให้ เ กิ ด การทวี ร ายได้
(Multiplier Effect) ประมาณ 2 เท่า
3. การปลู ก พื ช เพื่ อ บริ โภค เลี้ ยงสั ต ว์ เศรษฐกิ จ
เหลือขาย การท้าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน เป็ น
การลดรายจ่ า ย และผลผลิ ต สามารถน้ า ไป
จ้าหน่ายหรือเป็นต้นแบบในการท้าวิสาหกิจชุมชน
4. องค์ความรู้และสื่อในการอบรมสามารถท้าให้
ชาวบ้านสร้างระบบการผลิ ตได้ทั้งต้นน้้า กลางน้้า
และปลายน้้า

1. ลดปัญหาความยากจน ขจัดความหิวโหยทาง
อาหาร อาหารปลอดภัยจากสารพิษ ส่งผลให้ชีวิต
มีความอยู่ดีกินดี
2. เกิ ด การฟื้ น ฟู รื้ อ ฟื้ น ผลิ ต ซ้้ า ในเรื่ อ งมรดก
วัฒนธรรม Cultural Heritage
3. เกิดการสร้างเครือข่ายในกลุ่มชาติพันธุ์และต่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ให้ยั่งยืน
4. สังคมลดการพึ่งพิงจากภายนอก ยืนอยู่บนล้า
แข้งของตนเอง สร้างเกราะก้า บัง ป้ องกัน วิกฤต
จากภายนอก
5. มี อสม. ประสานงานติดต่อทุกหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
เป้าหมายสูงสุดของโครงการ U2T ควรมุ่งเน้นชาวบ้าน และส่งเสริมชาวบ้าน
ให้เหมาะสมกับพื้นฐานภูมิสังคม เช่น บางหมู่บ้านอาจจะเริ่มต้นจากต้นน้้า
และกลางน้้า เพื่อให้พออยู่พอกินก่อน แต่บางหมู่บ้านอาจจะต่อยอดไปสู่
กลางน้้า และปลายน้้า

ผู้รับผิดชอบ......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ..........
เบอร์โทรติดต่อ.........053-885869 , 081-6727897.............
หน่วยงานศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

