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่ าบล คลองสาม
พื้ นทีต
อาเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
ข้อมูลพื้ นที่

การประเมินศักยภาพตาบล

ลักษณะทั่วไป

่ ่าการอาเภอคลองหลวง ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีพื้นที่รวม
ตาบลคลองสาม ห่างจากทีว
ทั้งสิ้ น ๔๘ ตารางกิ โ ลเมตร มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บพื้ นที่ ใ กล้ เ คี ย ง ดังนี้ ทิ ศ เหนื อ จด
ตาบลพะยอม ทิศใต้ จดต าบลบึง ทิ ศตะวัน ออกจดตาบลคลอง ทิ ศตะวัน ตกจดต าบล
คลองสอง ประชากรมี ทั้ ง ๘๘,๓๗๑ คน มี ๑๖ หมู่ บ้ า น ประชากรส่ ว นมากผู้ นั บ ถื อ
ศาสนาพุ ทธ ร้อยละ ๙๕ ของจานวนประชากรทั้งหมด ในเขตตาบลคลองสาม

ก่อน

หลัง

พอเพี ยง

ยั่งยืน

TP-MAP ปัญหาในพื้ นที่

อาชีพเดิม

จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จเมื่อ ปี ๒๕๔๐ ส่ งผลให้โ รงงานหลายแห่ งหยุด กิ จการ อัต ราการ
จ้างงานลดต่าลง ประชาชนหันมาประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้น ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจ
เริ่ ม ดี ขึ้ น มี ก ารขยายตั วด้ า นเศรษฐกิ จ และการให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ างๆ มากขึ้ น มี ก าร
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การพั ฒนาเศรษฐกิ จและการประกอบธุ ร กิ จประเภทต่ างๆ ให้
ดาเนินการไปด้วยความเข้มแข็ง ส่ งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

สถานที่สาคัญ

วัดมี ๘ แห่ง เช่น วัดพระธรรมกาย วัดกลางคลองสาม เป็นต้น ตลาดมี ๑๐ แห่ง เช่น
ตลาดไทยสมบูรณ์ ตลาดพาเจริญ เป็นต้น

จากข้อมูล TPMAP พบว่าตาบลคลองสามอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพในการดาเนินการพั ฒนารอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา
ด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

กิจกรรมพั ฒนาตาบล

โจทย์พื้นที่

๑. ต้องการการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นให้หลากหลายเพื่ อ
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ภายในตาบล
๒. ต้องการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่ มมากขึ้น
๓. ต้องการพั ฒนาอาชีพสู่ชุมชน
๔. ต้องการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ
ภายในท้องตลาด

กิจกรรมในการพั ฒนา

กิจกรรมที่ ๑ การพั ฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๓ การยกระดับผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๔ อบรมส่งเสริมการตลาดเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
กิจกรรมที่ ๕ การอภิปรายและการมีส่วนร่วมการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กลไกการทางานในพื้ นที่

วิธีการ กลไก ในการดาเนินการ
๑. ติดต่อประสานงานการ อบต. ผู้นาชุมชน
๒. นัดหมายและสรุปเนื้อหาการทากิจกรรม
๓. การลงพื้ นที่บ่อยๆ สร้างกลุ่มเครือข่ายในการติดต่อ
๔. สร้างสัมพั นธไมตรีที่ดีกับชาวบ้าน
๕. การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับฟัง
ความต้องการการพั ฒนาของกลุ่ม
๖. ดาเนินการทากิจกรรม สรุป และประเมินผล
๗. สนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่ชุมชนต้องการ

ผลลัพธ์จากการพั ฒนา

ผลลัพธ์

๑. เกิดการจ้างงาน ๒๐ ตาแหน่ง ใน ๓ กลุ่ม

1. ผู้เข้ าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมครบถ้ วน ร้ อยละ 70
2. ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
ผลลัพธ์เชิงสังคม
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
10
3. ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่มีอตั ลักษณ์ จานวน
3 ผลิตภัณฑ์

๒. การพั ฒนาทักษะครบ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๔ ด้าน
๓. การยกระดับผลิตภัณฑ์ จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
- ผลิตภัณฑ์บายศรี
- ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง
- ผลิตภัณฑ์น้าพริกแกง
๔. การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ
๗๐
๒. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ มขึ้นร้อย
ละ ๑๐
๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์
จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์

๑. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เป็นที่
ยอมรับในท้องตลาด
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในราคาที่สูงขึ้นมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
๓. ส่ งเสริมช่องทางการตลาดเน้นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ อสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
๑. จัดเตรียมความรู้ให้แก่ชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด เพื่ อให้ชุมชนได้รับการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง
่ วข้องในการพั ฒนาชุมชน
๒. การร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกีย
เพื่ อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พั ฒนาชุมชนสู่ความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
๓. เปิดโอกาสให้ชุมชนศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่ อจะนามา
พั ฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

เบอร์ติดต่อ

๐๘๙-๖๐๐๐๙๙๓

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

