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่ าบล คูคต
พื้ นทีต
อาเภอ ลาลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
ข้อมูลพื้ นที่

การประเมินศักยภาพตาบล

ลักษณะทั่วไป
่ ั้งหมด ๑๒.๔๗๕ ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากรทั้งหมด ๔๕,๑๔๐
ตาบลคูคต มีพื้นทีท
คน มีอ าณาเขตติ ดต่อ กับ เทศบาลเมือ งรัง สิ ต อาเภอธั ญบุรี จั งหวัดปทุม ธานี เขตดอน
เมืองและเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองลาสามแก้ว และอาเภอเมือง จังหวัด
ปทุ ม ธานี มี พื้ นที ่ ก ารปกครองแบ่ ง เป็น ๑๓ หมู ่ การคมนาคม ได้ แ ก่ ทางรถยนต์
และรถไฟฟ้า บี ที เ อส

ก่อน

หลัง

พอเพี ยง

ยั่งยืน

TP-MAP ปัญหาในพื้ นที่

อาชีพเดิม
เนื่องจากตาบลคูค ตเป็นที่ร องรั บการขยายตั วทางเกษตรกรรม ทาให้มี การลงทุ นด้า นที่พั ก
อาศัย และธุรกิจต่างๆมากขึ้น ทาให้แทบจะไม่มีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรม และประชาชนส่ วน
ใหญ่ทางานบริษัทเอกชน ราชการ ธุรกิจส่ วนตัว และยังมีการทาผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถานที่สาคัญ
ศาสนสถาน ๑๐ แห่ง

ตลาด ๑๓ แห่ง

โรงเรียน ๑๖ แห่ง

โรงพยาบาล ๖ แห่ง

กิจกรรมพั ฒนาตาบล
โจทย์พื้นที่
๑. ต้องการการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นให้หลากหลายเพื่ อ
แสดงถึงความเป็นเอลักษณ์ภายในตาบล
๒. ต้องการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่ มมากขึ้น
๓. ต้องการพั ฒนาอาชีพสู่ ชุมชน
๔. ต้องการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ เป็นที่ยอมรับภายใน
ท้องตลาด

กิจกรรมในการพั ฒนา
กิจกรรมที่ ๑ การพั ฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๓ การยกระดับผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
กิจกรรมที่ ๔ อบรมส่ งเสริมการตลาดเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๕ อบรมการมีส่วนร่วมการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กลไกการทางานในพื้ นที่
วิธีการ กลไก ในการดาเนินการ
๑. ติดต่อประสานงานการ อบต. ผู้นาชุมชน
๒. นัดหมายและสรุปเนื้อหาการทากิจกรรม
๓. การลงพื้ นที่บ่อยๆ สร้างกลุ่มเครือข่ายในการติดต่อ
๔. สร้างสั มพั นธไมตรีที่ดีกับชาวบ้าน
๕. การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังความ
ต้องการการพั ฒนาของกลุ่ม
๖. ดาเนินการทากิจกรรม สรุป และประเมินผล
๗. สนับสนุนช่วยเหลือในสิ่ งที่ชุมชนต้องการ

จากข้ อ มูล TPMAP พบว่ า ประเด็ น ที่ เ ป็ น ปัญ หาและ
ควรต้ อ งมี ก ารพั ฒนาและยกระดั บ ของต าบลคู ค ต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี คือ ด้านของรายได้
รองลงมาจะเป็นด้านสุขภาพ

ผลลัพธ์จากการพั ฒนา
ผลลัพธ์

๑. เกิดการจ้างงาน ๒๐ ตาแหน่ง ใน ๓ กลุ่ม
๒. การพั ฒนาทักษะครบ ๒๐ ชัว
่ โมง ใน ๔ ด้าน
๓. การยกระดับผลิตภัณฑ์ จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
- ผลิตภัณฑ์การตกแต่งกระเป๋าผักตบชวา “เทคนิคการปักริบบิ้น”
- ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลดโลกร้อน “เทคนิคการปักริบบิ้นและโครเชต์”
- ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้ นพลาสติก “บัวปทุม”
๔. การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมครบถ้วน
ร้อยละ ๗๐
๒. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มอ
ี ัตลักษณ์
จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์
๔. กลุ่มมีความตื่นตัวในการฝึกอาชีพสร้างรายได้
๕. การยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้
มาตรฐาน
๖. การจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. การประชาสัมพั นธ์

ผลลัพธ์เชิงสังคม
๑. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มอ
ี ัตลักษณ์
เป็นที่ยอมรับในท้องตลาด
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่
สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๓. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่ อสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๔. มีการรวมกลุ่ม มีปฏิสัมพั นธ์
กันมากขึ้น
๕. การจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๖. การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย
อัตลักษณ์ของชุมชน (บัวปทุม)

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการตกแต่งวัตถุดิบ (ผักตบชวา)
๒. พั ฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตตั้งแต่ต้นน้าและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้วยกลุ่มเอง (การขึ้นแบบ)
๓. อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการการขาย
การตลาด
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