ตําบลวรนคร อําเภอปว จังหวัดนาน
วิทยาลัยชุมชนนาน
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กิจกรรม/ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

ขอมูลพื้นที่ตําบล
ตําบลวรนคร มี 8 หมูบาน โดย 5 หมู บา นอยูภ ายใตความดู แลขององค การ
บริห ารสวนตํ าบลวรนครและ 3 หมูบานอยูภ ายใตความดูแลของเทศบาลป ว
ประชากร: จํานวน 5,413 คน 1,245 ครัวเรือน
ประชากรอยูในวัยทํางาน (ระหวาง 23-59 ป) มากที่สุด, รองลงมาคือ อายุ 60 ป
ขึ้นไป และนอยที่สุดคือ เด็กเล็ก 0-5 ป คิดเปนรอยละ 58.16, 26.27 และ 2.92
การประกอบอาชีพ: เกษตรกรรม มากที่สุด รองลงมาคือ วางงานและนอยที่สุด
คือ รับราชการ คิดเปนรอยละ 43.50, 24.30 และ 8.56 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/ป : 20,790.62 บาท
ชาติพันธุ: ไทลื้อ มากที่สุด รองลงมาคือ คนพื้นเมืองและนอยที่สุดคือ มง คิด
เปนรอยละ 58.47, 41.21 และ 0.31 ตามลําดับ
ศาสนา: พุทธ และคริสต คิดเปนรอยละ 99.09 และ 0.91 ตามลําดับ

ขอมูล TPMAP

16 เปาหมาย

สถานภาพตําบล กอน-หลัง
16
12
8
4
0

1. การยกระดับผลิตภัณฑ/อาชีพ: กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
จากมวลสารดอกไมพันดวง น้ําพริกกากหมูมะแขวน โฮงปงโดนัท พริกแกง
ชุมชนบานตึ๊ด ขาวแคบไทลื้อ และขนมทองมวนไทลื้อ กิจกรรมที่ 2: การพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการดวย Digital Marketing
2. การยกระดับการทองเที่ยว: กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเวียงวรนคร ไดแก หลักสูตรการตลาดออนไลน การ
พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑชุมชน การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑชุมชน พัฒนา
สถานที่ทองเที่ยวเวียงวรนคร กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว ไดแก หลักสูตรมัคคุเทศกนอยเวียงวรนคร หลักสูตร
ผูประกอบการโฮมสเตย และกิจกรรมที่ 3: การปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่
ทองเที่ยว
จากทุนทางวัฒนธรรมไทลื้อที่เขมแข็งของตําบลวรนคร สูการตอยอด
ระยะที่ 2 - การรองรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการรวมกลุมของคนใน
ชุมชน การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑของชุมชน ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับเยาวชนและระดับผูประกอบการใหสามารถ
บริหารจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตอไป

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
กอนเริ่ม
รอบ
รอบ
โครงการ พ.ค.-ก.ค. ก.ย.-ต.ค.

บรรลุเปาหมาย

11

16

สิ้นสุด
โครงการ

16

หมวดหมู

16

กลไกการทํางานในตําบล
กลไกภายในวิทยาลัยชุมชน:
แบงเปน 6 กลุมงาน ตามทักษะ
และความความสามารถของ
บุ ค ลากร มี ก ารวางแผนการ
ทํ า งานทุ ก สั ป ดาห แ ละจั ด ทํ า
รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การทํ า งานให ดี
ยิ่งขึ้น

กลไกการทํางานรวมกับตําบล:
ประสานงานการทํางานรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลวรนครและหนวยงาน
ภาครั ฐ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยว ข อ งใน กา ร
รวบรวมขอ มูลของตํา บล และการจั ด
กิจกรรมเพื่ อยกระดั บศั กยภาพชุ มชน
ซึ่ ง ได รั บ ความร ว มมื อ จากผู นํ า ชุ ม ชน
ตั ว แ ท น ก ลุ มผู ป ระ ก อ บ ก า รแ ล ะ
ประชาชนในตําบลเปนอยางดี

การจางงาน และพัฒนาทักษะผูจางงาน

จํานวน (คน)

จํานวนผูจางงานทีผานการพัฒนา 4 ทักษะ
20
15
10
5
0
ผูจางงาน
ผูผานการอบรม

Digital
literacy
20

English
literacy
20

Financial
literacy
20

Social
literacy
20

20

20

20

20

ผูรับผิดชอบ : นางสาวผุสดี สายวงศ
เบอรติดตอ : 081 587 4991 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนนาน

ผูที่ยายกลับ-โควิด
แหลงทองเที่ยว
ที่พัก/โรงแรม
รานอาหารในทองถิ่น
อาหารที่นาสนใจ

จํานวน
(คน)
57
16
21
49
44

หมวดหมู
เกษตรกรในทองถิ่น
พืชในทองถิ่น
สัตวในทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงน้ําในทองถิ่น

จํานวน
(คน)
11
42
11
11
7

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
เชิงเศรษฐกิจ:
• เกิดการจางงานในชุมชน ซึ่งกอใหเกิดการหมุนเวียนของรายไดในระบบ
เศรษฐกิจทั้งในระดับตําบลและระดับอําเภอ
• ประชากรมีรายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/ปเพิม่ ขึ้นจาก 20,396.87 บาท เปน
20,790.62 บาท คิดเปนรอยละ 47.32 สวนหนึ่งเปนผลการจากการรวมกลุม
เพื่อสรางอาชีพและรายไดเสริมจากการทองเที่ยว
เชิงสังคม:
• จากสถานการณโควิด-19 คนในชุมชนยายกลับบานเกิดมากขึน้ และเกิด
รานคา ธุรกิจของคนรุนใหมตําบลเพิ่มขึ้น
• เกิดการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพเสริม เชน กลุมแมบาน กลุมขาวแคบ
กลุมผูประกอบการที่พักและโฮมสเตย เปนตน

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
• ความรวมมือระหวางหนวยงานในตําบลวรนครและหนวยงานอื่น ๆ อําเภอปว
ผูนําชุมชน วิทยาลัยชุมชนนาน และบุคลากรโครงการฯ
• ความตั้งใจของบุคลากรโครงการฯ ที่จะพัฒนาทองถิ่นและตําบลของตนเอง ซึ่ง
จะสงผลใหการดําเนินกิจกรรมโครงการ U2T วรนคร บรรลุตามวัตถุประสงค
ตอไป

