กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)

ตำบล หลักช้ำง อำเภอ ช้ำงกลำง จังหวัด นครศรีธรรมรำช
ศักยภาพตาบล
มหำวิทยำลัย มทร.ศรีวิชยั .............................

ก่อน

หลัง

ตำบลพ้นจำกควำมยำกลำบำก

ตำบลมุ่งสู่พอเพียง

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
นำยธรรมศักดิ์ เกตุสรุ ิ นทร์
นำยกเทศมนตรีตำบลหลักช้ำง

ผลลัพธ์
1.
2.
3.

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ

4.

กำรจ้ำงงำน : ประชาชน (100%) บัณฑิต (90%) นักศึกษา (31.11%)
กำรพัฒนำทักษะ: 1.Digital Literacy (100%) 2. English Literacy (100%) 3. Financial Literacy
(100%) 4. Social Literacy

กำรยกระดับเศรษฐกิ จและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร : 1.การพัฒนาช่องทาง
การตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าชุมชน 2.ศูนย์เรียนรูเ้ รื่องการทาแปลงหญ้าและอาหาร TMR เพื่อการ
เลีย้ งแพะเนื้อคุณภาพดี 3. การพัฒนาสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมพืน้ ถิน่ เพื่อจาหน่ ายเชิงพาณิชย์ 4.
การสร้างนวัตกรรมเครือ่ งอัดก้อนเครือ่ งแกงเพื่อจาหน่ายเชิงพาณิชย์
Community Big Data: 1. ฐานข้อมูลผู้ทย่ี า้ ยกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. ฐานข้อมูล
สถานทีท่ ่องเทีย่ วภายในพืน้ ทีต่ าบลหลักช้าง 3.ฐานข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 4.
ฐานข้อมูลร้านจาหน่ายอาหารและเครือ่ งดื่ม ทีพ่ กั ในพืน้ ที่

ผลลัพธ์เชิงสังคม

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กำรพัฒนำพืน้ ที่
โจทย์พนื้ ที่
1.กำรพัฒ นำสัม มำชี พ และสร้ ำ ง
อำชี พ ใหม่ (กำรยกระดั บ สิ นค้ ำ
OTOP/อำชีพอื่นๆ)
2.กำรสร้ ำ งและพัฒ นำ Creative
Economy
(กำรยกระดับ กำร
ท่องเที่ยว)
3.กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่ วยบริ กำร
ชุ ม ชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้ำนต่ำงๆ)
4.ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ ำ น
สิ่ ง แวดล้ อ ม/Circular Economy
(กำรเพิ่ ม รำยได้ ห มุ น เวี ย นให้ แ ก่
ชุมชน) ให้แก่ชุมชน

กิ จกรรมที่ดำเนิ นกำร
1.1 โครงกำรพัฒนำสัมมำชี พและสร้ำงอำชี พใหม่ซึ่ง
เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชน
1.2 กำรพัฒ นำและยกระดับมำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชนให้มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำน
2.1 กำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะที่ ดีสำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรและ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนที่สมั ผัสอำหำร
2.2 กำรพัฒนำตำรับมำตรฐำน (Standard recipe)
3.1 กำรฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติ กำรและถ่ ำ ยทอด
เทคโนโลยี ทักษะหลักในกำรเลี้ยงแพะ เพื่อกำรผลิ ต
เนื้ อ คุ ณ ภำพดี กำรจัด กำรฟำร์ม และกำรผลิ ต พื ช
อำหำรสัตว์คณ
ุ ภำพดี
3.2 กำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กำรตลำดดิ จิทลั ของผลิ ตภัณฑ์ชุมชน สร้ำงช่ องทำง
กำรตลำดออนไลน์

1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- อยู่ ใ นระหว่ า งก าลั ง ด าเนิ น การ เนื่ อ งจาก
กิจกรรมส่วนใหญ่ได้เริ่มลงพื้นที่ในเดือนตุลาคม อัน
เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
สถานการณ์โควิด-19 จึงต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
-เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งแพะมี ต้ น ทุน การผลิ ต แพะลดลง
จากการลงไปส่ ง เสริ ม การท าแปลงหญ้ า ในพื้ น ที่
ทดแทนการซื้ออาหาร
- ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่
จากการเข้าร่วมโครงการ ที่สามารถนาไปพัฒนาเป็น
อาชีพ และจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น

1) สร้ า งความมัน่ คงในอาชี พ จากการลงไป
ถ่ า ยทอดพั ฒ นาสร้ า งอาชี พ ใหม่ จ านวน
มากกว่า 10 อาชีพ ซึ่งหากประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมในพื้นที่นาไปประกอบอาชีพจริง จะ
สามารถช่วยสร้างรายได้ทาให้คุณภาพชีวติ ดี
ขึน้
2) ช่วยเหลือการจ้างงานบุคลากรในพืน้ ทีท่ งั ้
ประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ลดการย้ายถิ่น
ฐาน
เพื่อออกไปหางานทาลดลง
3) สร้างโอกาสในการเข้าถึงการได้รบั การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพให้กบั ประชาชนในทุกหมู่ บ้าน
โดย
เท่ า เทีย มกัน ผ่ า การประสานงานกับ ผู้ น า
ท้องถิน่
1. กำรพัฒนำสร้ำงอำชีพใหม่หลังกำรอบรม ประชำชนกลุ่มเปรำะบำงส่
ในแต่วนใหญ่
ละหมูบ่ ยัา้ งนไม่ได้นำเอำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรอบรมไปสร้ำ งอำชีพจริง จึงควรมุ่งกำรยกระดับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรทำงำนรวมตัวในลักษณะกลุ่มที่
ทำงำนจริง เนื่องจำกจะสำมำรถติดตำมประเมินผลกำรยกระดับในอนำคตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
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