การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลที่อยู่รอด

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ประชำกรตำบลออย จำนวน 6,967 คน เป็นชำย 3,442 คน และหญิง 3,525 คน
มีหมู่บำ้ นทัง้ หมด 14 หมู่บ้ำน มีขอบเขตตำบลและข้อมูลแหล่งน้ำ ดังรูป

1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำ พัฒนำอำชีพ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
2. สำรวจและจัดทำข้อมูล Bigdata แผนที่กำรใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
3. จัดอบรมและให้ควำมรู้ ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กำรเลี้ยงผึ้งเศรษฐกิจ
4. พัฒนำ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ยกระดับสินค้ำ OTOP และ พัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวชุมชน

ผลลัพธ์

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จำกควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่
ด้ำนกำรศึก ษำ ด้ำนรำยได้ และด้ ำนกำรเข้ำ ถึงบริกำรรั ฐ ต ำบลออยมีค วำม
ต้องกำรพื้นฐำนด้ำนรำยได้มำกทีส่ ุดเมื่อเทียบกับทัง้ 4 มิติ จำกกำรสำรวจพบว่ำ
ตำบลออยมีกำรก่อตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชนขึ้นมำเพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้เสริม
ให้กับชุมชน ทำงโครงกำรเห็นควำมสำคัญจึงเข้ำไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำ
OTOP ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชนเพิ่มมำกขึ้น

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
1. กำรบริหำรจัดกำรน้ำระดับชุมชน
2. กำรยกระดับสินค้ำ OTOP และ
กำรท่องเที่ยว
3. กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ของ
ชุมชน (Community Big data)
4. กำรพัฒนำอำชีพทำงเลือก

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. จัดทำแผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
น้ำ กำรมีส่วนร่วม
2. สำรวจทรัพยำกรแหล่งน้ำชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเลี้ยงสัตว์
น้ำเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงผึ้ง
เศรษฐกิจ
6. กำรยกระดับสินค้ำ OTOP และกำร
ท่องเที่ยว

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
กำรยกระดับสินค้ำ OTOP โดยกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลำกสินค้ำ สินค้ำ
OTOP ของตำบลออย คือ ปุ๋ยอินทรีย์ตรำฮักน้ำยม ซึ่งเป็นวิสำหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ ชี ว ภำพบ้ ำ นดอนไชยป่ ำ แขม และช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรขำยให้ ก ว้ ำ งขึ้ น
ผ่ ำ น Platform อ อ น ไลน์ เช่ น Facebook Line Shopee แ ละ Lazada เป็ น ต้ น
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 625 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 100,000 (บำท/เดือน/ปี)
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 10,000 (บำท/คน/ครัวเรือน)
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
ต้นทุนปุย๋ อินทรีย์ลดลง
ร้อยละ 5
ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. คุณภำพชีวิตทีด่ ีขึ้น
2. กำรย้ำยถิ่นฐำนเพื่อออกไปทำงำน
ลดลง ฯลฯ
3. เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนมำกขึ้น
4. สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ และเข้ำถึง
เทคโนโลยี นวัตกรรม

ข้อเสนอแนะ

กำรจัดท ำโครงกำร U2T ท ำให้ ได้ทรำบถึ ง pain point ของพื้ นที่ โดยใช้ ข้อมู ลจำก TPMAP
และข้อมู ลจำกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จริ ง ท ำให้ เกิดกำรพัฒนำที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีกำรดำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยทั้งหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชนเพื่อให้เกิดกำรทำงำนแบบบูรณำกำร โครงกำรนี้ควรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อกำรให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม สร้ำงกำรพัฒนำแบบยั่งยืนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
เบอร์ติดต่อ : 081 877 7056 หน่วยงำน : สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

