การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
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ศักยภาพตำบล ตําบลมุงสูความยั่งยืน ตําบลมุงสูความยั่งยืน

ข้อมูลพืน้ ที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง อยู่ห่าง
จากอำเภองาว ประมาณ 11 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ท ั ้ ง ห ม ด 127.25 ต า ร า ง ก ิ โ ล เ ม ตร ห รื อ
79,531.25 ไร่ ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบ
เชิงเขามีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา และมี
แหล่งต้นน้ำที่สำคัญซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลหลวงใต้ อำเภองาว ทิศใต้ ติดต่อ
กั บ ตำบลบ้ า นหวด อำเภองาวทิ ศ ตะวั น ออก
ติดต่อกับตำบลแม่ตีบ อำเภองาว ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
ตำบลบ้านโป่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
โดยมี 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 เป็นคนไทยภูเขาเผ่าอาข่าบางส่วน จากการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พบว่า
ตำบลบ้านโป่ง มีเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน 16 เป้าหมาย ทำให้ตำบลอยู่ใน
ระดับตำบลที่มุ่งสู่ความพอเพียง

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index)
ที่พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้าน
ความเป็ นอยู ่ ด้ า นการศึกษา ด้ า นรายได้ และ
ด้ า นการเข้ า ถึ ง บริ ก ารรั ฐ ต ำบลบ้ำ นโป่ งเมื่ อ
พิจารณาจาก TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5
มิติ พบว่า มีปัญหาคนจนด้านรายได้

โจทย์พื้นที่
1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ มะม่วง กล้วย เห็ด และผู้เลี้ยงปลา ขาดความรู้และ
เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มวิสาหกิจงานหัตถกรรม/กลุ่มผู้แปรรูปอื่นๆ ยังขาดความรู้ในการทำบรรจุภัณฑ์
การสร้างแบรนด์ และช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่เราต้องทำ
1. ให้ความรู้ บริการปรึกษาและแนะนำทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สินค้าเกษตรและงานหัตถกรรมแก่ชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กลไกการดำเนินงาน

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน 20 อัตรา (บัณฑิต 10 อัตรา, ประชาชน 5 อัตรา, นักศึกษา 5 อัตรา)
2. การพัฒนาทักษะ 4 ด้านคือ Digital Literacy, English Literacy, Financial
Literacy และ Social Literacy
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เน้นด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรและงานหัตถกรรมแก่ชุมชนให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลหนึ่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ซึ ่ ง เป็ น ใช้ โ จทย์ จ ากชุ ม ชน ซึ ่ ง มี 2 กิ จ กรรมคื อ 1) การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน และ 2) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่
การพัฒนาโดยการสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งผู้อบรมสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างอาชีพและหารายได้เสริมได้เพิ่มขึ้น และได้
ผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์
5. Community Big Data เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ของตำบล ด้านทรัพยากร ผลิตภัณ ฑ์
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid - 19)

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. เกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ มะม่วง กล้วย เห็ด ผักและผลไม้อนื่ และผู้เลีย้ งปลาทีอ่ ยู่ใน
พื้นที่ นำความรูท้ ี่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
2. เกิดผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ และมี
รายได้เพิม่ ขึน้ หรือร่ายจ่ายลดลงจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
3. วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีความสามารถในการแข่งขันเพิม่ ขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพ
การผลิตและช่องทางการตลาดเพิ่มขึน้

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เกิดศูนย์การเรียนรู้ เกิดสัมมาชีพเกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างอาชีพ ยกระดับความเป็นอยู่
2. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย ความสุขทางกายและทางใจเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
กลไกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า Covid-19
และปัญหาด้านภัยแล้งทีเ่ กิดขึ้น
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ 086-759-9237
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