การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ประกอบด้วย แนวทำงกำรกรอกข้อมูลรำยละเอียดของกำรจัดและกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม รวม 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลที่ผู้จัดต้องเผยแพร่
หมวดที่ 2 ข้อมูลผู้สมัคร
หมวดที่ 3 กำรดำเนินกำรก่อนกำรแข่งขัน หมวดที่ 4 กำรดำเนินกำรวันแข่งขัน
หมวดที่ 5 กำรดำเนินกำรหลังกำรแข่งขัน

ตำบลควรมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่มเชิงเขำอุดมไปด้วยป่ำไม้ และพืช
พรรณต่ำงๆ ตลอดจนสัตว์นำ ๆ ชนิดอำศัยอยู่ ตำบลควรอยู่ทำงทิศเหนือของ
อำเภอปง ห่ำงจำกอำเภอปงประมำณ 7 กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดพะเยำ
ประมำณ 77 กิโลเมตร และตำบลควร มีพื้นที่ทั้งหมด 68.32 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 42,702 ไร่ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้ำน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้ำนควร
ดง หมู่ที่ 2 บ้ำนใหม่ดอนมูล หมู่ที่ 3 บ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 บ้ำนสีพรม หมู่ที่ 5 บ้ำน
ห้วยขุ่น หมู่ที่ 6 บ้ำนแสะ หมู่ที่ 7 บ้ำนวังบง หมู่ที่ 8 บ้ำนป่ำคำใหม่ หมู่ที่ 9 บ้ำน
เหล่ำ หมู่ที่ 10 บ้ำนหัวฝำย และหมู่ที่ 11 บ้ำนดงเจริญ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จำกข้ อ มู ล ควำมต้ อ งกำรพื้ น ฐำน 5 มิ ติ ได้ แ ก่ ด้ ำ นสุ ข ภำพ
ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึง
บริกำรรัฐ ตำบลควรมีควำมต้องกำรพื้นฐำนในด้ำนรำยได้มำกที่สุด
และมี ค วำมต้ อ งกำรด้ ำ นควำมเป็ น อยู่ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำและด้ ำ น
สุขภำพ รองลงมำตำมลำดับ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-19
ที่ แ พร่ ร ะบำด จำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ค่อย
ข้ ำ งซบเซำ ดั ง นั้ น คณะท ำงำน U2T
ต ำบลควร จึ ง หำกิ จ กรรมกระตุ้ น
เศรษฐกิจ โดยจัดกิจกรรมวิ่ง
เพื่อกำรกุศลและกำรท่องเที่ยว
Muang-Khuan Virtual Run 2021
และรำยได้หลักจำกหักค่ำใช้จ่ำย มอบ
ให้ กั บ โรงพยำบำลปง อ ำเภอปง
จังหวัดพะเยำ

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.วิ่งทั่วไทยไปทุกภำคเป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกำสให้ผู้รักกำรวิ่งออกกำลังกำย
2.กิจกรรมจะประกอบด้วยกำรวิ่ง
ระยะทำงสะสมครบ 10 กิโลเมตร
ภำยใน 15 วัน
3. เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม 25
ตุลำคม 2564- ปิดรับสมัครวันที่ 7
พฤศจิกำยน 2564
4. ระยะเวลำของกิจกรรม/ส่งผล
กำรวิ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 - 22
พฤศจิกำยน2564

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน (50 อัตรำ) ประกอบด้วย
- บัณฑิตจบใหม่ 15 อัตรำ , นักศึกษำ 5 อัตรำ , ประชำชน 20 อัตรำ
2. กำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ประกอบด้วย
ทักษะด้ำนกำรเงิน (Financial Literaฟcy), ทักษะด้ำนสังคม (Social Literacy),
ทักษะด้ำนดิจิทลั (Digital Literacy), ทักษะด้ำนภำษำ (Language Literacy)
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
- ด้ำนกำรท่องเที่ยววัด 5วัด ได้แก่ วัดวังบง วัดป่ำคำใหม่ วัดป่ำคำ วัดแสะ และวัดควรดง
- แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ฝำยวังบงและสะพำนข้ำมแม่นำยม(แหล่
้
งกำเนิดแม่นำยม)
้
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 212 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 7%
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย (บำท/เดือน/ปี) 23,500 บำท/เดือน
282,000 บำท/ปี
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(บำท/คน/ครัวเรือน) 500 บำท/คน
1,000 บำท/ครัวเรือน
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
ปริมำณผลผลิตของตำบลทีเ่ พิ่มขึ้น
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 15.67%
ปริมำณผลผลิตของตำบลทีเ่ พิ่มขึ้นเฉลี่ย
ต่อตำบล (หน่วย : กิโลกรัม) 94 กิโลกรัม

ผลลัพธ์เชิงสังคม
- สุขภำพดี
- สร้ำงควำมมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
ตำบล
- กระจำยรำยได้เข้ำสู่ตำบลสร้ำงกำรมี
จิตสำธำรณะในชุมชน
- ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในตำบล
สร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน
- ช่วยให้โรงพยำบำลในท้องถิน่ มี
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และเงินบริจำค
ช่วยเหลือผู้ป่วย Covid – 19 ในพื้นที่
ตำบล

ผู้รับผิดชอบ : นำยวิทูรย์ ตลุดกำ
เบอร์ติดต่อ : 081-4662795

หน่วยงำน : คณะนิติศำสตร์ ม.พะเยำ

