ตาบลแม่ยางร้อง
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ศักยภำพตำบล

ตำบลทีย่ งั ไม่สำมำรถอยู่รอด

6 เป้ ำหมำย

ตำบลมุ่งสูค่ วำมยังยื
่ น
15 เป้ ำหมำย

ข้อมูลพืน้ ฐำนตำบลแม่ยำงร้อง
ตำบลแม่ยำงร้องประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน 1,413 หลังคำเรือน

กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วม
เสนอแผนแก้ไขปัญหำ
แผนพัฒนำและกิจกรรม

ประชำกร ทัง้ หมด 2,421 คน
ชาย 1,158 คน

อว.

ข้อมูลทุติยภูมิ

จปฐ. กชช2ค TPMAP

ศักยภาพตาบล

หญิ ง 1,263 คน

Tambon Profile

วัด 5 แห่ง

โรงเรียน 1 แห่ง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก 1 แห่ง
ข้อมูลพืน้ ที่

ทรัพ ยำกร
แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ 9 สำย

อบต
กลุ่มวิสำหกิชุมชน
กลุ่มอำชีพ
พัฒนำชุมชน
เกษตรตำบล/อำเภอ
ผูน้ ำชุมชน

กำรจัดกำรและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
บริหำรโครงกำร/กิจกรรม/จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรแก่
กลุ่มเป้ำหมำย

อบต.
แผนพัฒนำตำบล

เกิดประสิทธิผล
1.กลุ่มสัมมำอำชีพเกษตรกรนำข้ำว พืชสวน พืชไร่
2. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงกิจกรรมนันทนำกำร บ่อตก
ปลำ (Fishing Park) ของชุมชน
3. ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ วสิ ำหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จกั สำนไม้ไผ่
4. กลุ่มจัดตัง้ ได้แก่วสิ ำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเชือกสำพลำสติก

แผนพัฒนำหมู่บำ้ น
แผนพัฒนำตำบล
อบต. รพสต. ร.ร. ศพดซ.
กลุ่มและภำคีต่ำง ๆ

รำยงำนผลโครงกำร U2T

ผูน้ ำชุมชน
กลุ่มวิสำหกิจชุนขน

กลุ่มอำชีพ
ประชำชนในพืน้ ที่

แหล่งน้ำทีส่ ร้ำงขึน้ 16 แห่ง
ไม่มแี หล่งท่องเทีย่ วตำมธรรมชำติ

• เกิดกำรจ้ำงงำนและกระจำยรำยได้
• ผูร้ บั จ้ำงได้รบั กำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน

สภำพภูมศิ ำสตร์
พื้นทีต่ ำบลเป็ นทีร่ ำบถึงลำดชันเล็กน้อ ย มีป่ำละเมำะอยู่ท ั ่วไป และมีเ นิน เขำเป็ นพื้น ทีต่ ่อ จำกบริเ วณ
ภูเขำสูง อยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ และทิศตะวันออกของพื้น ที่ มีค วำมลำดเทไปทำงทิศ ใต้ข อง พื้น ที่ มีลำน้ ำ
ห้วยไหลผ่ำนหลำยสำย บริเวณทีเ่ ป็ นทีร่ ำบใช้เป็ นพื้นทีใ่ นกำรเกษตรและทีอ่ ยู่อ ำศัย

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ ปี 2561-2562

• เกิด กำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่ (Community Big Data) ตำบลแม่ย ำงร้อง
• ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำรโดยมหำวิทยำลัยเป็ น System integrator
ก่อ ให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้

• ทำให้คนในชุมชนมีรำยได้เพิม่ ขึน้ ค่ำเฉลีย่ ต่อตำบลร้อยละ 7.66
รำยได้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ต่อตำบล 323,802.58 บำท/ปี รำยได้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ต่อตำบล
395.25 บำท/คน

• ทำให้คนในชุมชนต้นทุนลดลงค่ำเฉลีย่ ต่อตำบลร้อยละ 33.33 ต้นทุนลดลง
เฉลีย่ ต่อตำบล 239,333.33 บำท/ปี ต้นทุนลดลงเฉลีย่ ต่อตำบล 89.09 บำท/คน

• ทำให้ปริมำณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่ำเฉลีย่ ต่อตำบลร้อยละ 3.90
ปริมำณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เฉลี่ยต่อตำบล 179,500.00 หน่วย(กก.)
• เกิดกำรรวมกลุม่ ของคนในตำบล คือ กลุม่ วิสำหกิจกลุม่ เกษตรอินทรีย์
และวิสำหกิจกลุม่ เชือกสำนพลำสติก

กำรพัฒนำพืน้ ที่
• กำรสร้ำงกลุ่มเกษตรกรพึง่ ตนเองต้นแบบด้ำนชีวภำพเพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวติ
• กำรสร้ำงวิทยำกรต้นแบบแก่เกษตรกรชีวภำพ แก่ศนู ย์จดั ตัง้ เพือ่ ถ่ ำยทอด
เทคโนโลยีนำข้ำว พืชสวน และพืชไร่
• กำรพัฒนำแหล่งท่องเทีย่ วนันทนำกำรเชิงกิจกรรม
• กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ด้ำนคุณภำพและช่องทำงกำรตลำด

กิจกรรมพัฒนำพืน้ ที่
• กำรจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ พื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรชีวภำพ จำนวน 3 ศูนย์
• สร้ำงองค์ควำมรูแ้ ละส่งเสริมเกษตรชีวภำพ แก่ เกษตรกรนำข้ำว พืชสวน และพืชไร่
• กิจกรรมพัฒนำพืน้ ทีส่ ำธำรณประโยชน์อำ่ งเก็บน้ ำให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
• กำรจัดกิจกรรมกำรท่องเทีย่ วนันทนำกำรเชิงกิจกรรมบ่อตกปลำ (Fishing Park)
• กำรส่งเสริมและสร้ำงองค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรตลำดออนไลน์ แก่กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
• กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนเข้ำสูต่ ลำดออนไลน์เว็ปไซต์ www.สินค้ำชุมชน.com
• กำรส่งเสริมสินค้ำวิสำหกิจชุมชนเข้ำสู่ตลำดออนไลน์ Application ของดีเมืองแพร่

• เกิดศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรชีวภำพ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีนำข้ำวชีวภำพ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีพชื สวนชีวภำพ
และศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีพชื ไร่ชวี ภำพ
•เกิดกำรร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีสว่ นร่วมของทรัพยำกรแหล่งท่องเทีย่ ว
นันทนำกำรเชิงกิจกรรมบ่อตกปลำของชุมชน

ข้อเสนอแนะ
• ควรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้ยงยื
ั ่ นและเป็ นภำพลักษณ์ทเี่ ป็ นเอกลักษณ์ควบคูก่ บั กำรส่งเสริม
ด้ำนกำรตลำดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในชุมชน
• ควรขยำยงำนกำรเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกรำยจำกฐำนทรัพยำกรควำมรูท้ ไี่ ด้จดั ตัง้ ศูนย์
เรียนรูถ้ ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยจัดทำในรูปแบบชุมชนสูช่ มุ ชน (C2C)
• ควรส่งเสริมกิจกรรมแหล่งท่องเทีย่ วนันทนำกำรเชิงกิจกรรมบ่อตกปลำ (Fishing Park) ให้คงอยู่ในรูป
แบบงำนประเพณีประจำของชุมชน

อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบ
อำจำรย์รวมพร มำลำ เบอร์โทรศัพท์ : 088 2829452
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

