การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลบ้ำนตุ๋น อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลบ้ำนตุ่นอยู่ในเขตกำรปกครองของอำเภอ มีจำนวนหมู่บ้ำนทั้งสิ้น 11
หมู่บ้ำน โดยมีเนื้อที่ประมำณ 29.97 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 7,492,500 ตำรำงวำ
หรือประมำณ 18,731 ไร่ ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้ำนสำง และ อ.เมืองพะเยำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ. เมืองพะเยำ ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่นำเรือ และ ต.แม่ใส
อ.เมืองพะเยำ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.วังเหนือ จ .ลำปำง และมีประชำกรรวม
4,808 คน (เฉพำะประชำกรที่ มีชื่อ และตัวตนอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ) แบ่งเป็น
ชำย 2,331 คน หญิง 2,477 คน โดยประชำกรส่วนใหญ่ของตำบลบ้ำนตุ่น จะ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 เช่น ปลูกข้ำว หอมแดง กระเทียม บำง
ส่วนประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์ นอกจำกกำร ทำอำชีพเกษตรกรรมแล้วประชำกร
ต ำบลบ้ ำ นตุ่ น ส่ ว นมำกยั ง มี อ ำชี พ กำรจั ก สำน เช่ น สุ่ ม ไก่ กรงแมว เข่ ง และ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เป็นต้น

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จำกข้อมูลควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่
ด้ำ นกำรศึก ษำ ด้ำ นรำยได้ และด้ ำ นกำรเข้ ำ ถึง บริ ก ำรรั ฐ ต ำบลบ้ ำ นตุ่ น มี ควำม
ต้องกำรพื้นฐำนในด้ำนสุขภำพมำกที่สุด และมีควำมต้องกำรด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำน
กำรศึกษำ รองลงมำตำมลำดับ ในขณะที่อีก 2 มิติ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึง
บริกำรรัฐของประชำกรได้รับควำมต้องกำรในระดับที่เพียงพอแล้ว

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
1. โครงกำรรักวัยใส ห่ำงไกลโรคเอดส์
2. โครงกำรยำและกำรใช้ยำในสัตว์
เศรษฐกิจในชุมชน
3. โครงกำรใยไผ่อเนกประสงค์

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
โครงกำรฝึกอบรมใยไผ่อเนกประสงค์
ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงอำยุและผู้ที่สนใจ

จำกกำรสำรวจสัมมำชีพในพื้นที่ตำบลบ้ำนตุ่น พบว่ำมีกำรนำไม้ไผ่มำใช้ในกำรทำหัตถกรรม
จักสำนเป็นส่วนมำก U2T ตำบลบ้ำนตุ่นได้เล็งเห็นว่ำกำรทำหัตถกรรมจักสำนต่ำงๆ เช่น สุ่มไก่ กรง
แมว ตะเกียบ เข่ง จะมีเศษไม้ไผ่เหลือจำกกำรทำหัตถกรรมจักสำนซึ่งจะถูกนำไปเผำทำลำยทิ้ง
ก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ

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
- ส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนของตำบลบ้ำนตุ่น
- กำรใช้ทรัพยำกรทีม่ ภี ำยในชุมชน (ไม้ไผ่) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพิ่มมูลค่ำของสินค้ำและขยำยตลำดสู่ช่องทำงใหม่ เช่น ตลำดออนไลน์
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน1,077ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 6.16
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3,593.33 (บำท/เดือน/ปี)
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 4,882.54 (บำท/คน/ครัวเรือน)
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
- ต้นทุนของตำบลลดลงค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5
- ปริมำณผลผลิตของตำบลทีเ่ พิ่มขึ้น
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 4

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เกิดกำรรวมตัวของชำวบ้ำนในพื้นที่
ตำบลบ้ำนตุ่นเพื่อกำรพัฒนำอำชีพใหม่ใน
ชุมชนซึ่งเกิดจำกกำรทำผลิตภัณฑ์จำกเศษ
ใยไผ่ที่เหลือทิ้งจำกงำนจักสำนของคนใน
ชุมชนเอง
2. เกิดกำรรวมกลุ่มสร้ำงอำชีพจำกกำร
ทำผลิตภัณฑ์เพื่อก่อตั้งเป็นรัฐวิสำหกิจ
ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. ใยไผ่สำมำรถนำมำทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่ำงหลำกหลำยหรืออำจเป็นวัสดุทดแทนสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำ
มำจำกวัสดุธรรมชำติ เช่น เส้นใยที่ทำมำจำกใยสังเครำะห์
2. ใยไผ่ซึ่งสำมำรถคัดแยกให้มีลักษณะทำงกำยภำพที่เป็นที่ต้องกำร และเหมำะสมเพื่อต่อยอดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กำรทำผลิตภัณฑ์ผ้ำจำกใยไผ่
3. กำรรักษำคุณภำพใยไผ่ให้คุณภำพคงทนและยืดอำยุในกำรเก็บรักษำให้ยำวนำนขึ้น เช่น กำรสร้ำงโรงอบ
ใยไผ่จำกแสงอำทิตย์ หรือกำรใช้เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ทำงเคมีเข้ำมำแก้ไขปัญหำ
4. ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเข้ำสู่กระบวนกำรอุตสำหกรรม

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปะรำลี โอภำสนันท์
เบอร์ติดต่อ : 08 3580 5179 หน่วยงำน : คณะพยำบำลศำสตร์

