การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของ
อำเภอดอกคำใต้ มีระยะห่ำงจำกอำเภอดอกคำใต้ ประมำณ 1 กิโลเมตร ตำบลดอก
คำใต้เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ำ มีจำนวนหมู่บ้ำน 9 หมู่บ้ำน มี 1,753 ครัวเรือน ประชำกร
4,417คน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 36.90
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 23,062 ไร่ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพะเยำ
ระยะห่ำงจำกตัวจังหวัด ประมำณ12 กิโลเมตร เป็นตำบลที่มีภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
กำรสื บ สำนประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของคนในชุ ม ชนและมี ศั ก ยภำพด้ ำ นกำร
ท่องเที่ยวเนื่องจำกเดินทำงสะดวกไม่ไกลจำกตัวเมือง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จำกข้อ มูลควำมต้ อ งกำรพื้ นฐำน 5 มิติ ได้ แ ก่ ด้ำ นสุข ภำพ
ด้ ำ นควำมเป็ น อยู่ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ด้ ำ นรำยได้ และด้ ำ นกำรเข้ ำ ถึ ง
บริกำรรัฐ ตำบลดอกคำใต้ มีควำมต้ องกำรพื้นฐำนในด้ำนสุข ภำพ
มำกที่สุด และมีควำมต้องกำรด้ำนรำยได้ รองลงมำตำมลำดับ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
ตำบลดอกคำใต้ สำมำรถเดินทำง
เข้ ำ ถึ ง ได้ ง่ ำ ย มี ค วำมโดนเด่ น ด้ ำ น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ศั ก ยภำพในด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วแต่ ที่
ผ่ำนมำไม่มีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม U2T จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้
ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องต ำบล และ
สร้ ำ งเส้ น ทำงท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมถึ ง
กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.ประชุมจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
และพัฒนำและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว โดยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมและสืบสำนภูมปิ ญ
ั ญำ
ท้องถิ่น
2.อบรมพัฒนำบุคลำกรผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ
พัฒนำและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว โดยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน

1.กำรประชุมทำควำมเข้ำใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคลำกรผู้ปฏิบตั ิงำน
2. กำรศึกษำทบทวนข้อมูลบริบทของตำบล
3. กำรลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล Community Big Data
4. กำรลงพื้นทีศ่ ึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำร/ประเด็นกำรพัฒนำ
5. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนและหลักสูตรฝึกอบรม/ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำควำมรู้
และทักษะของคนในชุมชน

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
กำรปรับภูมทิ ศั น์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในตำบลดอกคำใต้และตำบลใกล้เคียงรวมถึง
กำรพัฒนำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มอำชีพภำยใน
ชุมชนเป็นของฝำกของที่ระลึกทำงกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนคุณภำพของ
สินค้ำ ตลอดจนด้ำนกำรตลำดทีข่ ยำยฐำนลูกค้ำไปยังตลำดออนไลน์ เพื่อสร้ำงโอกำส
ในกำรขำยให้เพิ่มมำกขึ้น
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 1,223 ชุดข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 16,666 บำท/ ปี
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 10,000 บำท/ ครัวเรือน
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
ต้นทุนของตำบลลดลง
เฉลี่ยร้อยละ5
ปริมำณผลผลิตของตำบลทีเ่ พิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5
แรงงำนทีล่ ดลง เฉลี่ยร้อยละ 5

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

เบอร์ติดต่อ : 0817003612 หน่วยงำน: สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1.มีศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจทีด่ ีขึ้น
ในชุมชน
2.กำรย้ำยถิ่นฐำนเพื่อออกไปทำงำน
ลดลง ฯลฯ
3. เกิดกำรจำกจ้ำงขึ้นในชุมชน

จำกช่วงระยะเวลำกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ พบว่ำเนื่องด้วยสถำนกำรณ์ Covid-19
ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำในชุมชนและทำให้รำยได้ในกำรท่องเที่ยว และกำรจำหน่ำย
สินค้ำภำยในตำบลลดน้อยลงอย่ำงต่อเนื่อง จึงควรมีกำรดำเนินโครงกำรในระยะที่ 2
เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่ำงต่อเนื่ อง และเห็นเป็น รูปธรรมมำกขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดสินค้ำชุมชน

