การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศักยภาพตาบล

ตาบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด

ตาบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
เทศบาลเมืองต้นเปา ตั้งอยู่เขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่าง
จากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม่ – สันก าแพง) เป็น
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 15.36 ตารางกิโลเมตร โดยเขตเทศบาลเมืองต้นเปาครอบคลุม
พื้นที่ตาบลต้นเปาทั้งตาบล ประกอบด้วย 10 หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบวกเป็ด หมู่ที่ 5 บ้านสันพระ
เจ้างาม หมู่ที่ 6 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 9 บ้านแม่โฮม หมู่ที่ 10 บ้านสัน
ช้างมูบ
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
1 หมู่ที่ 01 บ้าน ต้นเปา 14,059.78
2 หมู่ที่ 02 บ้าน หนองโค้ง 24,533.29
3 หมู่ที่ 03 บ้าน บ่อสร้าง 30,448.39
4 หมู่ที่ 04 บ้าน บวกเป็ด 27,707.36
5 หมู่ที่ 05 บ้าน สันพระเจ้างาม 24,392.08
6 หมู่ที่ 06 บ้าน ต้นผี้ง19,950.35
7 หมู่ที่ 07 บ้าน สันมะฮกฟ้า19,935.72
8 หมู่ที่ 08 บ้าน สันป่าค่า18,846.09
9 หมู่ที่ 09 บ้าน แม่โฮม19,770.49
10 หมู่ที่ 10 บ้าน สันช้างมูบ 23,661.77

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ความต้องการ

20%

15%

สุขภาพ
ความเป็ นอยู่

25%
25%
15%

การศึกษา

ลงพื้นที่สารวจ

1.การจ้างงาน
- มีการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อจบโครงการคาดว่าจะมีการจ้าง
งานประชาชนในชุมชนเพื่อขยายปริมาณการผลิต
2.การพัฒนาทักษะ
- เพิ่มทักษะการใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อการตลาด
- การใช้เปิดร้านและขายสินค้าบน Lazada และ Shopee
- เพิ่มทักษะการขาย การตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ
3.การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
- เพิ่มมูลค่าสินค้า และฐานราคาสินค้าหัตกรรมผ่านการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
- หลังจากจบโครงการผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจาหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์
4.Community Big Data
- ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทั้งข้อมูลด้านพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข จานวนประชากร รายได้ อาชีพ
และการศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-

ราคาสินค้าเป็นมาตรฐานลดการตัดราคา
กันเองภายในชุมชน จากการจาหน่ายผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์

เพิ่มความเป็นมาตรฐานและสานสัมพันธ์
ทางการค้า การทาการค้าแบบรวมกลุ่ม
และการจัดการแบบมีส่วนร่วม

-

สร้างความสามัคคีในชุมชน

-

ปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์บา้ นเกิด

-

ผู้ผลิตมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากมูลค่าของสินค้าที่
เพิ่มขึ้น 3-5% เมื่ออยู่ในตลาดออนไลน์

-

-

คาดว่าประมาณมีนาคม 2565 จะสามารถ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบด้านรายได้ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการและผูร้ ับจ้างผลิตทีร่ ่วม
โครงการในเฟสแรกนี้

ให้ชุมชน หันมาใส่ใจและพัฒนาพืน้ ที่ของ
ตนเอง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการ
ย้ายถิ่นฐานเพื่อการทางานในท้องถิ่นอื่น
เป็นต้น

-

มีแลนด์มาร์กการท่อเที่ยวใหม่ในชุมชนซึ่ง
เป็นจุดท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงอัตลัษณ์และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

-

มูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากการ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

-

การเข้าถึงบริการภาครัฐ

กิจกรรมที่ดาเนินการ

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เชื่ อ มั่ น ทางเศรษฐกิ จ ของ
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ การกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ การสร้ า งแหล่ ง
อาหารที่ ยั่ ง ยื น ในชุ ม ชนและ
การฟื้นฟูสังคมหลังโควิด

วางแผนร่วมกับชุมชน

ผลลัพธ์

รายได้

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พื้นที่

พัฒนาพื้นที่ตามโจทย์ความ
ต้องการของชุมชนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน

1) การประชุมสร้างความเชื่อมั่นของ
สังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19
2) การศึกษาอัตลักษณ์และพัฒนา
รูปแบบเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน
3) การศึกษาอัตลักษณ์และพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อสร้าง
อาชีพใหม่และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
4) สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชนและกลุ่มผูส้ ูงอายุในชุมชน
5) อบรมเรื่องการสร้างแหล่งอาหารใน
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6) จัดจาหน่ายสินค้า OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในตาบลผ่านแพลตฟอร์ม
ลาซาด้า (LAZADA)
ช้อปปี้ (SHOPEE) และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ข้อเสนอแนะ
- อยากรบกวนให้มกี ารประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงให้หน่วยงานในชุมชนเช่น เทศบาล อบต. รพ.สต. เข้าใจในการดาเนินงาน
ของโครงการ U2T มากกว่านี้เพือ่ การทางานที่สะดวกและไม่ต้องอธิบายซ้าซ้อนหลายครั้ง เมื่อต้องไปพบกับหัวห้นาของแต่ละ
หน่วยงาน
- หากเป็นไปได้อยากให้นาเงินโครงการและงบประมาณโครงการของเฟส 1 ที่ยงั ไม่แล้วเสร็จหรือไม่สามารถทาได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวมาต่อยอดในเฟส 2 นี้

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
เบอร์ติดต่อ 0871758009 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

