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กิจกรรมพัฒนาตําบล /ผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ําบล
ตําบลยุโปเปนพื้นที่หนึ่งในจังหวัดยะลาที่มีความอุดมสมบูรณ ประชากรสวน
ใหญ มี พื้นที่ในการทํ าการเกษตรกรรมเปนหลัก มีก ารปลู กยางพารา ผักและผลไม
บริโภคและจัดจําหนายภายในชุมชน
ประชากรสวนใหญมีรายไดจากการทําการเกษตรอยางเดียว ทําใหมีรายไดที่
นอย จึงทํ าให ไมเพี ยงพอตอ การใชจา ยในครัว เรือน รวมถึง มีอัต ราการวา งงานเป น
จํานวนมาก ทําใหประชากรในหมูบานมีความตองการที่จะมีงานทําและตองการพัฒนา
พื้นที่ทางการเกษตรของตนเอง
U2Tตํา บลยุโ ปเห็ นถึ งสภาพปญ หาดั งกลา ว จึ งไดคิ ดหาวิธี เพื่ อแก ไขปญ หา
ให กั บชุ มชนได มีร ายไดเ พิ่ ม ขึ้ น โดยมีก ารจั ดโครงการฝ ก อบรมพั ฒนาทั ก ษะอาชี พ
เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและการสรางผลิตภัณฑใหม รวมถึงการจัดโครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาดานการเกษตร เชน การทําปุยชีวภาพและการเลี้ยงไสเดือน

ศักยภาพตําบล

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพ
อื่น) ไดแก น้ําสมุนไพร, ไขเค็มสมุนไพรใบเตย, เบเกอรี่, สบูสมุนไพร, การปลูกผักในกระบะ
และการเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชังบก
กิจกรรมที่ 2 : การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว)
ไดแก การสงเสริมตลาดนัดชุมชนบานคลองทรายใน ถนน418
กิจกรรมที่ 3 : การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ)
ไดแก การนําวัสดุธรรมชาติมาแปรรูปเปนสบูสมุนไพร กิจกรรมการรณรงคหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ลดการระบาดโควิด 19 (Covid-19 week) และการพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันการเงิน
ชุมชน
กิจกรรมที่ 4 : การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน) ไดแก การพัฒนาศูนยการเรียนรูทางการเกษตร

TPMAP ความตองการ
พื้นฐาน 5 มิติ

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
150
100
50
-

Record

กลไกการทํางานในตําบล

การจ้ างงาน
จํานวน (คน)

จํานวนผูจางงานทีผานการพัฒนา 4 ทักษะ
20

ผูจางงาน
ผูผานการอบรม

Digital
literacy
20
20

English Financial Social
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20
20
20
20

20

2. แหลง
ทองเที่ยว

3.ที่พัก/
โรงแรม

2

1

4.
5. อาหาร 6. เกษตร
รานอาหา ที่นา สนใจ
ร
55
8
24

7.พืช

8.สัตว

9. ภูมิ
ปญญา

10.แหลง
น้ํา

131

31

3
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265 รายการ ณ 12/12/64

กลไกภายในวิทยาลัยชุมชนยะลา
การศึกษาขอมูลผานชุมชนโดยการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหา
และโอกาส เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห ประมวลผล และวางแผนการดํ า เนิ น งาน
ตามลําดับความสําคัญของปญหา เนนกิจกรรมมุงสูการสงเสริมรายไดเพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชน สงผลใหชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งตางๆภายในชุมชน กอใหเกิดรายได การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลไกการทํางานรวมกับตําบล
การลงพื้นที่สรางความเขาใจ เขาถึง และสํารวจขอมูลภายในชุมชนตําบลยุโป
เพื่อประมวลผล หาจุดเเข็ง จุดออน สภาพปญหาและโอกาส โดยนํามาวิเคราะหตาม
ความต อ งการและความสํ า คั ญ ของการแก ไขป ญ หาแต ล ะหั ว ข อ วางแผนการจั ด
โครงการ ดําเนินกิจกรรม และพัฒนาชุมชนมุงไปสูตําบลพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนกิจกรรมสงเสริมการแปรรูปวัตถุดิบภายในชุมชนเพื่อใหได
มาตรฐานตามความตองการ

0

1. ยาย
กลับ-โค
วิด
-

20

ผูรับผิดชอบ : นางสุภามาศ เพชรรัตน
เบอรติดตอ 089 735 8946 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนยะลา

1. พั ฒนาเครือ ข ายศูน ยเ รี ยนรูเ ฉลิม พระเกี ยรติเ พื่ อการเข า ใจ เข าถึ ง พัฒ นาฯ การ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม อาทิเชน การพัฒนาแปลงสาธิต เปนตน
2. พัฒนารูปแบบการใหบริการและการรองรับระบบสารสนเทศของสถาบันการเงิ น
ชุมชน
3.มีสมุนไพรในชุมชน ที่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลคา และการจัดตั้ง
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายไดสูชุมชน
4. การเตรียมพัฒนารูปแบบตลาดออนไลนชุมชนบานคลองทรายใน ตําบลยุโป อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผลลัพธ์ เชิ งเศรษฐกิจ/สั งคม
เชิงเศรษฐกิจ
1) รายไดที่เพิ่มขึ้น
1.1) เฉลี่ยรอยละ 5.00
1.2 ) 700 บาท/ครัวเรือน
เชิงสังคม
1) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การยายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทําลดลง
3) ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของคนในชุมชน
4) ชุมชนในพื้นที่มีความรูดานการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได
5) สามารถเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนในพื้นที่

ปัจจัยความสํ าเร็จของโครงการ
1. ชุมชนในพื้นที่มีการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนําไปสรางอาชีพใหมได
2. ชุมชนในพื้นที่มีความรูดานการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได
3. สามารถเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนในพื้นที่
4. สามารถสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยน เรียนรู ปญหา ความคิดเห็นของชุมชน

