ตำบลบึงเสนำท
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ
6,168.75 ไร่
พื้นที่ปกครองจำนวน 6 หมู่

ครัวเรือน
236

ครัวเรือน
371

ครัวเรือน
1,810 ครัวเรือน

ประชากร

ครัวเรือน
304

ครัวเรือน
262

ชาย 2,486 คน
หญิง 2,689 คน

อาชีพหลัก

ครัวเรือน
381

โรงเรียน
3 แห่ง

รับจ้ำงทั่วไปและเกษตร

อบต.บึงเสนำท รพสต.บ้ำนสันผิง วัด
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ (TP MAP)
สุขภำพ
ควำมเป็นอยู่

รำยได้

กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ

กำรศึกษำ

คนจนสุขภำพ
0
คนจนควำมเป็นอยู่
0
คนจนกำรศึกษำ
168
คนจนรำยได้
0
คนจนกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
0

มหำวิทยำลัย
รำชภัฎนครสวรรค์

กำรนำองค์ควำมรู้ ไปช่วย
บริกำรชุมชน (Health
Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ)

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/บุคลำกร U2T
พื้นที่ตำบลบึงเสนำท

ภำคีเครือข่ำย/
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภำคีเครือข่ำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นครสวรรค์
ศูนย์อนำมัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
กำรท่องเที่ยว (ททท) สำงำน
นครสวรรค์
บริษัท NT Connect จังหวัด
นครสวรรค์

ผลลัพธ์

อบต.บึงเสนำท
รพสต.บ้ำนสันผิง
โรงเรียนแดงประชำนุกูล
โรงเรียนศิริรำษฏร์สำมัคคี
กศน.บึงเสนำท
วัดคลองคำง

ตำบลพอเพียง
12 เป้ำหมำย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ (จปฐ + Tp Map) รวมกับกำรค้นหำศักยภำพ
ของชุมชนตำบลบึงเสนำท
กำรพัฒนำชุมชน/ประชำกรเป้ำหมำย
2.1 กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ Creative Market เพื่อให้เกิดกำรฟื้นฟูและยกระดับกำรท่องเที่ยว
ของชุมชน
2.2 กิจกรรมกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนเพื่อยกระดับกำรท่องเที่ยวของชุมชน
3.1 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรร้ำนค้ำผู้ประกอบกำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ หลักสูตร
สุขำภิบำลอำหำรเพื่อรองรับมำตรฐำนอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย (Clean Food Good Taste)
3.2 กิจกรรมกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่มีควำมเหมำะสมโดยใช้วัสดุจำกธรรมชำติตำม
ควำมต้องกำรของตลำดและกำรจัดกำรขยะ
4.1 กิจกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำอำหำรประจำถิ่น เพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของชุมชน
ท้องถิ่น
4.2 กิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยภำพเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยว
4.3 กิจกรรม กำรสร้ำง Content และ Story telling หรือสร้ำงมูลค่ำของ สินค้ำในกำรส่งเสริมกำรตลำด
และยกระดับเศรษฐกิจ
4.4 กิจกรรมกำรอบรมกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยกระดับตลำดต้องชมตลำดท่ำเรือคลองคำงให้ผำ่ นมำตรำฐำนควำมปลอดภัยป้องกันโรค
Covid-19 รับรองสุขภำพดีวิถีใหม่ (Covid Free Setting) ของกระทรวงสำธำรณสุขและ
(Thai Stop Covid Plus) ของศูนย์อนำมัยเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวและมำตรฐำน
(Safety and Health Administration (SHA))

สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร

ติดตำมผลดำเนินงำนโครงกำร

คืนข้อมูลชุมชน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
คนในชุมชนมีอำชีพและกำรจ้ำงงำนภำยในชุมชน
เกิดกำรกระจำยรำยได้ ในชุมชนและกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

กลไกลกำรดำเนินงำน
กำรสร้ำงและพัฒนำ
Creative Economy (กำร
ยกระดับกำรท่องเที่ยว)

มุ่งสู่

กำรพัฒนำพื้นที่

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ครัวเรือน
256

ตำบลอยู่รอด
10 เป้ำหมำย

กำรสร้ำงเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน
(Circular Economy)

ชุมชน/
ผู้ประกอบกำร

ติดตำมผล
ดำเนินงำน
สรุปผลกำร
ดำเนินงำน
คืนข้อมูลชุมชน

1. กำรจ้ำงงำน : เกิดกำรจ้ำงงำนบุคลำกรเพื่อทำงำนในพื้นที่ตำบลบึงเสนำท
จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น
1.1 บุคลำกรประเภทประชำชน จำนวน 5 คน
1.2 บุคลำกรประเภทบัณฑิต จำนวน 10 คน
1.3 บุคลำกรประเภทนักศึกษำ จำนวน 5 คน
2. กำรพัฒนำทักษะ : กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
2.1. ด้ำนดิจิทัล Digital Literacy 2.2. ด้ำนภำษำอังกฤษ Language Literacy
2.3. ด้ำนกำรเงิน Financial Literacy 2.4. ด้ำนสังคม Social Literacy
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร : ด้ำนกำรสร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้ เช่น กำรเปิดตลำดต้องชมตลำดท่ำเรือคลองคำง เป็นต้น
4. Community Big Data : ส่งเสริมและพัฒนำตลำดต้องชม ตลำดท่ำเรือคลองคำง
เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงอำชีพเพื่อเกิดรำยได้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

รำยได้เพิ่มขึ้นรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อร้ำน
เพิ่มขึ้นจำกเดิม 367.15 บำท/ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.62 %

ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมี
20.5 บำท/ครั้ง

ผลลัพธ์เชิงสังคม
คนในชุมมีส่วนร่วม เกิดกำรเรียนรู้ และเกิดกำรพัฒนำศักยภำพส่งผลให้วิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภำพที่ดีขึ้น
คนในชุมมีส่วนร่วม เกิดกำรเรียนรู้ และเกิดกำรพัฒนำศักยภำพส่งผลให้วิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภำพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ตำบลบึงเสนำทมีตลำดท่ำเรือคลองคำงที่มภี ูมิทัศน์สำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจหลัก
ของคนในชุมชนซึ่งปัจจุบันประสบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
(Covid – 19 ) และสถำนกำรณ์น้ำท่วม ดังนั้นจึงมีควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพโดยกำร
ยกระดับทั้ง 4 ด้ำนเพื่อประชำชนในชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขนึ้ เริ่มจำกกำรกำรสร้ำงอำชีพให้
เกิดกำรจ้ำงงำน และส่งเสริมควำมรู้ ให้แรงงำนมีฝมี ือ เพื่อยกระดับกลุ่มเป้ำหมำยให้ ครอบคลุม
ทุกกลุ่มช่วงวัย และกำรรวบรวมข้อมูล Big Data เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลให้พร้อมต่อกำรใช้งำนและ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐอย่ำงครอบคลุม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ อธิกัญญ์ มำลี
เบอร์ติดต่อ 080 – 5045599
ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ รพีพัฒน์ มั่นพรม
นำงสำวยุวันดำ สุทธิดี
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

