ตําบลทุงแลง อําเภอลอง จังหวัดแพร
วิทยาลัยชุมชนแพร
กิจกรรม /ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

- 26 ขอมูลพื้นที่ตําบล
ตําบลทุงแลง อําเภอลอง จังหวัดแพร มีจํานวน 12 หมูบาน มีประชากร
จํานวน 6,006 คน มีระยะทางหางจากอําเภอลอง 18 กิโลเมตร และ หางจาก
จังหวัดแพร 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ จํานวน 72,367.58 ไร ประชากรในพื้นที่
สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจ คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยง
สัตว สมเขียวหวาน มันสําปะหลัง มีอาชีพเสริมคือ ทอผาพื้นเมือง

สถานภาพตําบล กอน - หลัง

ขอมูล TPMAP

เปนตําบลทีจ่ ํานวนผูไมผานเกณฑ
ดานการศึกษา จํานวน 1 คน และ
ดานรายได จํานวน 8 คน

กลไกการทํางานในตําบล

กลไกการทํางานรวมกับตําบล
ดําเนินงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการรวมคิด รว ม
ปฏิ บั ติ ร ว มรั บ ผลประโยชน ใ นด า นการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพชุ ม ชนและ
ประสานจุดยืนของผูมีสวนไดสวนเสีย การรวมกันรางหลักสูตรเพื่อพัฒนา
สัมมาชีพและยกระดับการทองเที่ยว และการรวมติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

การจางงาน และพัฒนาทักษะผูจางงาน

จํานวน (คน)

จํานวนผูจางงานทีผานการพัฒนา 4 ทักษะ

ผูจางงาน
ผูผานการอบรม

100

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD

50
-

กลไกภายใน วชช.
ใชกระบวนการวิจยั ชุมชน Participatory Action Research-PAR : ใชการ
วิจัยที่ตอบโจทยแกไขปญหาชุมชน
คําอธิบาย : ใชการทองเที่ยวชุมชน เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน ดวยหลักการดําเนินงาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ตอยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

20
15
10
5
0

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑผาทอสีธรรมชาติในชุมชนดวยภูมิปญญาทองถิ่น ทําใหผาทอ
พื้นเมืองจากสีธรรมชาติในชุมชนไดรับการอนุรักษและผลิตภัณฑผาทอจากสีธรรมชาติในชุมชน
ได รั บ การยกระดั บ ให มี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาทักษะฝมือการออกแบบตัดเย็บผาพื้นเมือง ทําใหประชาชนที่เขารวม
ไดรับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของการการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองทําให
มีรายไดเสริมจากการจําหนายผลิตภัณฑผาทอพื้นเมือง
กิจกรรมที่ 3 : ออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน ทําให
เกษตรกรสามารถนําผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชน สามารถสรางรายได
เสริมใหแกเกษตรกร
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ทําใหตําบลมี
แผนดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนและไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมใน
การเปนเจาบานที่ดีและสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว และทําใหเกิดคูมือการทองเที่ยว
ตําบลทุงแลง จํานวน 1 เลม

Record

1. ยาย
กลับ-โค
วิด
2

2. แหลง
ทองเที่ยว

3.ที่พัก/
โรงแรม

13

-

4.
5. อาหาร 6. เกษตร
รานอาหา ที่นา สนใจ
ร
22
71
7

7.พืช

8.สัตว

9. ภูมิ
ปญญา

10.แหลง
น้ํา

76

11

9

14

225 รายการ ณ 12/12/64

ตําบลทุงแลง ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรคือ ขาว ขาวโพด และ สม และมีการ
ทอผาเปนอาชีพเสริม
ดานการทองเทีย่ วมีแหลงทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดังนั้น ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดานการทองเที่ยว ตองมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวของตําบลทุงแลง และพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนทุนทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมนํามาสรางมูลคาเพิ่มโดยใชการทองเที่ยวเปนกลไกหนึง่ ในการพัฒนาสัมมาชีพ
และสรางอาชีพใหม

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
เชิงเศรษฐกิจ
1)รายไดที่เพิ่มขึ้น รอยละ 10
- 24,000 บาท/ป
- 2,000 บาท/ครัวเรือน
2) การเพิ่มผลิตภาพ
(productivity) ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น รอยละ 50

เชิงสังคม
1)ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นจากการ
เขารวมกิจกรรม สามารถลดรายจาย
ของครัวเรือน และมีรายไดเสริม
2) ผูที่กลับถิ่นฐานซึ่งเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากโควิดไดรับพัฒนาศักยภาพ
ใหสามารถมีรายไดเสริม

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
Digital
literacy
20

English
literacy
20

Financial
literacy
20

Social
literacy
20

20

20

20

20

ผูรับผิดชอบ : นางสาววิยะณี ดังกอง
เบอรติดตอ 081 884 3213 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนแพร

• เครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคกรภายในชุมชน
• ผู นํ า ชุ ม ชนให ค วามสํ า คั ญ และช ว ยกระตุ น ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในพื้นที่
• การตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชุมชนในมติการใชกระบวนการมี
สวนรวมของคนในชุมชน
• ความรักและความมุงมั่นของเจาหนาที่โครงการในการดําเนินงานใหไดตาม
เปาหมายที่กําหนด

