การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบล ท่าอิฐ อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

หมู่ที่ 1 บ้ำนคลองนำป่ำ จำนวนประชำกร 951 ครัวเรือน 2,193 คน
หมู่ที่ 2 บ้ำนบำงบัว จำนวนประชำกร 414 ครัวเรือน 875 คน
หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองขวำง จำนวนประชำกร 335 ครัวเรือน 818 คน
หมู่ที่ 4 บ้ำนบำงบัวลำด จำนวนประชำกร 79 ครัวเรือน 179 คน
หมู่ที่ 5 บ้ำนเตำอิฐ
จำนวนประชำกร 1,547 ครัวเรือน 3,211 คน
หมู่ที่ 6 บ้ำนสุเหร่ำ
จำนวนประชำกร 415 ครัวเรือน 1,286 คน
หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำอิฐ
จำนวนประชำกร 293 ครัวเรือน 916 คน
หมู่ที่ 8 บ้ำนหัวเตย จำนวนประชำกร 289 ครัวเรือน 637 คน
หมู่ที่ 9 บ้ำนวัดแดง
จำนวนประชำกร 304 ครัวเรือน 546 คน
หมู่ที่ 10 บ้ำนสุเหร่ำใหญ่ จำนวนประชำกร 342 ครัวเรือน 631 คน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ควำมยำกจนหลำยมิติ หรือ MPI อำศัยหลักกำร
ที่ว่ำคนจนคือผู้ที่มีคุณภำพชีวิตต่ำกว่ำเกณฑ์คุณภำพ
ชีวิตที่ดีในมิตติ ่ำงๆ ซึ่ง TPMAP พิจำรณำจำก 5 มิติ
ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนควำมเป็นอยู่ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ
สำหรับตำบลท่ำอิฐ ด้ำนรำยได้ยังไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

การพัฒนาพื้นที่

จ.นนทบุรี
ประชำชนและผู้นำชุมชน
ต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรและกำรบรรจุภัณฑ์
อำหำรสินค้ำชุมชน (OTOP)
แปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ให้
ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำ
ได้ยำวนำน พร้อมทั้งมี
เครือข่ำยและช่องทำง
กำรตลำดออนไลน์

ประเมิน (หลัง)

ตาบลพ้นความยากลาบาก

ตาบลมุ่งสู่พอเพียง

กลไกการดาเนินงาน

ตำบลท่ำอิฐ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 5.76 ตำรำง
กิโลเมตร มีระยะทำงห่ำงจำกศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี 12 กิโลเมตร ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอ
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 17 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 18 กิโลเมตร มีประชำกร
จำนวน 4,969 ครัวเรือน มีหมู่บ้ำน 10 หมู่บ้ำนประกอบด้วย

โจทย์พื้นที่ชุมชนภำยในตำบล
ท่ำอิฐ อำเภอปำกเกร็ด

ประเมิน (ก่อน)

กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรและกำรบรรจุภัณฑ์อำหำรสินค้ำ
ชุมชน (OTOP) แปรรูปทำงกำรเกษตรประเภท
เนื้อสัตว์ให้ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน
ระยะที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้ำชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ์อำหำร
หรืออำหำรแปรรูปทำงกำรเกษตรจำกเนื้อสัตว์ที่
ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน ระยะที่ 1

เนือ่ งด้วยโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำอิฐ และผู้นำชุมชนได้คิดที่จะพัฒนำชุนชนภำยในตำบลท่ำอิฐ มีควำมต้องกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรและกำรบรรจุภณ
ั ฑ์อำหำรสินค้ำชุมชน (OTOP) แปรรูปทำงกำร
เกษตรประเภทเนือ้ สัตว์ให้ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน พร้อมทั้งมีเครือข่ำยและ
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน/ ชุมชนตำบลท่ำอิฐ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยตั้งเป้ำหมำยไว้ ผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน ไม่นอ้ ยกว่ำ 30
คน เกิดผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีม่ ีมำตรฐำน และมีอตั ลักษณ์ อย่ำงน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่ำทำง
กำรเกษตรไม่นอ้ ยกว่ำ 60,000 บำทต่อปี โดยได้รว่ มมือกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำอิฐ ใน
กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม

ผลลัพธ์
1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน 20 อัตรา
2. การพัฒนาทักษะ
1.) Digital Literacy 2.) English Literacy 3.) Financial Literacy
4.) Social Literacy

3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรและกำรบรรจุภัณฑ์อำหำรสินค้ำชุมชน
(OTOP) แปรรูปทำงกำรเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ให้ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน พร้อมทั้งมี
เครือข่ำยและช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ ชุมชนตำบลท่ำอิฐ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4. Community Big Data
กำรจัดทำข้อมูลรำชกำรในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- รำยได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1
- 78,000/936,000 บำท/เดือน/ปี/ตำบล
- 15,600 บำท/คน/ครัวเรือน
2) เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอำหำร
สินค้ำชุมชน (OTOP) ที่มีมำตรฐำน และมีอัต
ลักษณ์ อย่ำงน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่ำ
ไม่น้อยกว่ำ 60,000 บำทต่อปี

1) คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2) กำรย้ำยถิ่นฐำนเพื่อออกไปหำงำนทำลดลง
3) ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของคนในชุมชน
4) กำรเข้ำถึงระบบกำรรักษำพยำบำลอย่ำงทั่วถึง
5) สร้ำงอำชีพใหม่
6) เพิ่มช่องทำงกำรตลำดออนไลน์
7) เสริมรำยได้ให้ครอบครัว

กิจกรรมที่ 3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรส่งเสริม
พัฒนำกำรตลำดตำมแนวทำงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) โดยใช้กำรตลำดออนไลน์ ระยะที่ 1
กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรและกำรบรรจุภัณฑ์อำหำรสินค้ำ
ชุมชน (OTOP) แปรรูปทำงกำรเกษตรประเภท
เนื้อสัตว์ให้ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน
ระยะที่ 2
กิจกรรมที่ 5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้ำชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ์อำหำร
หรืออำหำรแปรรูปทำงกำรเกษตรจำกเนื้อสัตว์ที่
ทันสมัยและอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน ระยะที่ 2
กิจกรรมที่ 6 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรส่งเสริม
พัฒนำกำรตลำดตำมแนวทำงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) โดยใช้กำรตลำดออนไลน์ ระยะที่ 2

ข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินงำนโครงกำร U2T ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์กำรยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรำยตำบล ควรดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เดิมต่อยอดจำกระยะที่ 1 ที่มุ่งเน้น
กิจกรรมในส่วนกลำงและปลำยน้ำของ Supply Chain

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
เบอร์ติดต่อ 0896666491 หน่วยงาน มทร.พระนคร

