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มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตำบลทุ่งใส
ต าบลทุ่ ง ใสได้ แ ยกตั ว ออกจากอ าเภอสิ ช ลเมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๓๘ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตีนเป็ด หมู่ที่
๓ บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยหินลับ หมู่
ที่ ๗ บ้านตลาดเสาร์ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งไสย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใส ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และต่อมาได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลทุ่งใส ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

ตาบลที่อยู่รอด

มุ่งสู่ความพอเพียง

กลไกกำรดำเนินงำน

ผลลัพธ์

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ พบว่ำ มิติด้านการศึกษา มีคนยากจนจานวน 111 คน ซึ่งเป็น
เด็ก 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มากถึง 100 คน คิดเป็น 15.29% สาเหตุเนื่องมาจาก
บิดามารดาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย สอดคล้องกับ มิติ ด้านรายได้ จานวน 86 คน โดย
พบว่าเป็นประชาชนวัยทางาน อายุ 15-59 ปี ยังมีคนที่อ่านเขียนภาษาไทย หรือคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้
และไม่มีอาชีพหรือรายได้ โดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่ ๑ ที่มีอาชีพทาประมง มีรายได้ไม่แน่นอน ทาให้บุตร
หลานไม่ได้รับการศึกษาครบถ้วน

จำนวน 111 คน ซึง่ มำรดำไม่มีอำชีพไม่มีรำยได้หรือมีรำยได้นอ้ ย
กำรพัฒจำกกำรส
นำพื้นำรวจ
ที่ พบว่ำ มิติ ด้ำนรำยได้ จำนวน 86 คน โดย
พบว่ ำ เป็ น ประชำชนวัย ท ำงำน อำยุ 15-59 ปี ยัง มี ค นที่ อ่ ำ นเขี ย น
ประชาชนบางส่วนไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย
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การประชาสั
มพันธ์ การตลาดดิ
จิทัล องเที่ยวเส้นทำงเรี
แผนกำรพั
ฒนำพื
น้ ที่กำรท่
ยโรงเรีบชำยฝั
่ งขนอม-สิชล
ยน ต.ทุ่งใส
มีเป้าหมายที่พัฒนาโครงการร่วมกันเพื่อพัฒนา
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รำยได้หรือมีรำยได้นอ้ ย
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ มิ ติ ด ้ำ นรำยได้ จ ำนวน 86 คน โดย
พบว่ ำ เป็ น ประชำชนวัย ท ำงำน อำยุ 15-59 ปี ยัง มี ค นที่ อ่ ำ นเขี ย น

1. การจ้างงาน 100%
2. การพัฒนาทักษะ 100%
3. Community Big Data 100%
4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ได้แก่ (1) เพิ่มช่องทางการตลาดและมี
ช่องทางตลาดออนไลน์ชุมชนอย่างน้อย 1 ช่องทาง (2) ชุมชนมีสินค้า OTOP ที่ได้รับการยกระดับ
อย่างน้อย 2 สินค้า และ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนาความรู้ในการยกระดับสินค้าชุมชนไปใช้ในการ
ยกระดับสินค้า OTOP อย่างน้อย 2 สินค้า (3) ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปเพือ่ จัดทา
ช่องทางจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทาง (4) มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จัดทา

โดยชุมชนร่วมกับนักศึกษา และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนาความรู้ในการยกระดับสินค้าชุมชนไปใช้
ในการยกระดับสินค้า OTOP ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัสินค้พา ธ์เของตชิงาบลทุสัง่งใสมีคมความเข้มแข็ง
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 20,000 บาท/ ผลิตภัณฑ์
หรือ 200,000 บาท/ชุมชน
2. การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ได้อย่างน้อย 4
ผลิตภัณฑ์
3. ชุมชนมีสินค้า OTOP ที่ได้รับการยกระดับอย่างน้อย 2
สินค้า
4. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปเพื่อจัดทา
ช่องทางจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์อย่างน้อย 1
ช่องทาง เพิ่มรายได้จากการขายสินค้าอย่างน้อยร้อยละ
10
5. ชุมชนมีความสามารถในการทา Digital Marketing
อย่างเข้มแข็งและมีสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และทาให้
รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

1.

2.

3.

OTOP

และเพิ่มความสนใจต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เกิด
การยอมรับในคุณค่าสินค้าในภาพรวมมากขึ้น
ชุมชนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับช่องทาง
จาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของการส่งเสริมอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้
เพิ่มขึ้นด้วยความสามารถของตนเองในการ
แข่งขันกับชุมชนอื่น ๆ
เพิ่มช่องทางการขายอื่น ๆ ในอนาคต
โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่สามารถขายได้ใน
สถานการณ์ปกติ หรือเกิดโรคระบาด

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ตาบลทุ่งใสพัฒนาจากตาบลที่มีความอยู่รอด ก้าวไปสู่การเป็นตาบลที่มีความยั่งยืนในลาดับต่อไป ตาบลทุ่งใส
ต้องได้พัฒนาและยกระดับตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ครบในมิติอื่น ๆ ด้วย โดยมี “แผนงาน/โครงการความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ อยางเป็นรูปธรรม” และนาไปสู่การปฏิบัติด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมและความร่วมมือ
ระหว่างกันบนพื้นฐานของเทศบาลตาบล มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ อันจะนาไปสู่เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
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