การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ต ำบลทุ่ ง กล้ ว ย ตั้ ง อยู่ ท ำงภำคเหนื อ ตอนบน ติ ด กั บ สำธำรณรั ฐ
ประชำธิ ป ไตยประชำชนลำว ทิ ศ เหนื อ จดต ำบลภู ซ ำง ต ำบลป่ ำ สั ก ทิ ศ ใต้
จดตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ทิศตะวันออก จดสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ทิศตะวันตก จดตำบลสบบง เนื้อที่ 110 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
68750 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่รำบเชิงเขำ มีป่ำไม้สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำ
ธำร มีจำนวน 12 หมู่บ้ำน ประชำกร 5704 คน ชำย 2,810 หญิง 2,894 คน
มีทั้งหมด 1,843 ครัวเรือน ศำสนสถำน 11 แห่ง สถำนศึกษำ 5 แห่งศูนย์
เด็กเล็ก 1 แห่ง ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ เกษตรกรรม ทำนำ ทำไร่
ทำสวนยำงพำรำ และรับจ้ำงทั่วไป

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 ต ำบลทุ่งกล้วยมีควำมต้ องกำรพื้นฐำนในด้ำนสุขภำพ
มำกที่ สุ ด และควำมต้ อ งกำรด้ ำ นควำมเป็ น อยู่ ด้ ำ นรำยได้ ด้ ำ น
กำรศึกษำ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ รองลงมำตำมลำดับ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพทัง้ 4
ด้ำนคือ
สินค้ำเกษตร
กำรท่องเที่ยว
สินค้ำโอทอป
เนื่องจำกประชำกรส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ดังนั้น
กำรบริหำรจัดกำรน้ำ รวมถึงกำร
พัฒนำอำชีพด้ำนกำรส่งเสริม
เกษตรกรรมในชุมชน จึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วน เพื่อต่อยอดให้เกิดกำรสร้ำง
อำชีพ กำรทำผลิตภัณฑ์ สินค้ำ
OTOP และยังช่วยสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวในตำบล เพื่อให้เกิดรำยได้
เข้ำสู่ชุมชน และเพิ่มช่องทำงใสนกำร
พัฒนำตำบลทุง่ กล้วย มุ่งสู่ควำม
ยั่งยืน

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

1.ที่ปรึกษำ ภำครัฐ/เอกชน ประกอบด้วย พัฒนำชุมชนตำบลภูซำง ประธำน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุง่ กล้วย
2.คณะทำงำนชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร YSF กลุ่มโคกหนองนำโมเดล กลุ่ม
OTOP วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มอำชีพ
3.คณะทำงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วย หัวหน้ำโครงกำร และผู้รับจ้ำงงำน U2T

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน (30 อัตรำ) ประกอบด้วย
- บัณฑิตจบใหม่ 15 อัตรำ , นักศึกษำ 5 อัตรำ , ประชำชน 10 อัตรำ
2. กำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ประกอบด้วย
ทักษะด้ำนกำรเงิน (Financial Literacy) , ทักษะด้ำนสังคม (Social Literacy) ,
ทักษะด้ำนดิจิทลั (Digital Literacy) . ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (English Literacy)
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
- เกิดกำรสร้ำง/ส่งเสริม รำยได้ให้แก่สมำชิกของกลุม่ ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน/กลุ่มอำชีพ
- เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สินค้ำและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ทั้งกลุ่มชุมชน/วิสำหกิจ
ชุมชน/กลุ่มอำชีพ
- เกิดกำรขยำยโอกำสในกำรดำเนินกำรระหว่ำงชุมชนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 2,027 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
- จัดทำข้อมูล infographic ของ
ข้อมูลทั้ง 4 ด้ำนเพื่อนำเสนอลงสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทั้งสินค้ำ
บริกำร และกำรท่องเที่ยวในพืน้ ที่
- จัดกิจกรรมครอบคลุมทัง้ 4 ด้ำน
คือ เกษตร ท่องเที่ยว otop และกำร
จัดกำรน้ำ เพื่อส่งเสริมและให้ควำมรู้
เพื่อพัฒนำศักยภำพในชุมชน

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11
- รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
27,000(บำท/เดือน/ปี)
- รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
145.46(บำท/คน/ครัวเรือน)
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
ต้นทุนทลดลง ร้อยละ 14.29
ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.5

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.เกิดกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่ดีของคนในตำบล
2.เกิดกำรเรียนรู้วิถอี ัตลักษณ์ชุมชน
3.เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน
4.เผยแพร่ข้อมูลชุมชน เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร

ข้อเสนอแนะ

1.ควรส่งเสริมธุรกิจย่อยภำยในครัวเรือนเพื่อร่วมผลักดันสินค้ำใหม่สู่ตลำด
2.ควรส่งเสริมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด(ออนไลน์)ให้กบั กลุ่มธุรกิจย่อยใน
ครัวเรือน
3 ควรผสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนภำยในตำบลเพื่อค้นหำจุดเด่น เพื่อ
ส่งเสริม ค้นหำจุดด้อยเพื่อพัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ : นำยวิทูรย์ ตลุดกำ
เบอร์ติดต่อ : 081-4662795

หน่วยงำน : คณะนิติศำสตร์ ม.พะเยำ

