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ขอมูล
พื้นที่ตําบล

ศักยภาพตําบล

พนความยากลําบาก

ยากลํ าบาก

จากรายงานการจัดทําสถานภาพตําบล (Tambon Proflie) ภายใตโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ที่
ไดจากการวิเคราะหศักยภาพตําบล โดยใชขอมูลจาก TPMAP เมื่อเปรียบเทียบ
พัฒนาการของจํานวนคนจนใน ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา แยก
รายมิติ 5 มิติ (สุขภาพ ความเปนอยู การศึกษา รายได และการเขาถึงบริการของ
รัฐ) ซึ่งจาการเปรียบเทียบขอมูลป 2561 ป 2562 ป ทําใหเห็นสภาพปญหาวา
มิติที่ตองการพัฒนา ไดแก มิติดานรายได มีพื้นที่เปาหมายคนจน 3 หมูบาน
ไดแก หมู 2 บานในคลอง หมู 3 บานตลิ่งชัน และหมู 5 บานศาลเจา ซึ่งพื้นที่
ที่มีสัดสวนคนจนลดลงนอยที่สุดคือ หมู 5 บานศาลเจา ซึ่งคนกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย
1. กลุมเปนคนจน ไดแก ผูวางงาน ผูที่มีรายไดนอยเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน
10,000 บาท
2. กลุมเปราะบาง ไดแก ผูสูงอายุที่อยูบาน
3. กลุมผูปลูกมะมวงหาวมะนาวโห

จากการประชุมแบบมีสวนรวมของ อบต. กํานัน ผูใหญบาน โรงเรียน รพสต. ประชาชน และ
ผูประกอบการ และลงพื้นที่สํารวจขอมูลทรัพยากรในพื้นที่ของตําบลตลิ่งชัน พบวามีโอกาสที่
จะสงเสริมการสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ ไดจากทรัพยากรหรือทุนเดิมที่พื้นที่มีอยูแตยังมี
ชองวางเรื่องการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นที่จะทําใหกอเกิด
รายไดอยางยั่งยืน โดยนําทุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาสรางคุณคาและ
รายไดใหกับ กลุมสินคาหรือผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณของทองถิ่น/ชุมชน เปนสินคาที่มีมูลคา
ไมสูงมาก ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ วิว ทิวทัศน สัตวหายาก รวมถึง ภูมิปญญา
ทองถิ่น ทางโครงการจึงไดจัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน

กิจกรรมพัฒนา

ผลลัพธ

1.จัดประชุมเพื่อวิเคราะหศักยภาพตําบล จัดทําสถานภาพตําบล
(Tambon Profile)จากฐานขอมูล TPMAP และขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อหาโจทยการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนภายใต 16 เปาหมายรวมกัน
ของหนวยงานที่อยูในพื้นที่ (ทองถิ่น อบต. กํานัน ผูใหญบาน สพสต.
โรงเรียน ผูประกอบการ)
2. จัดทําแผนงานกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ตาํ บลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกันของหนวยงานหนวยงานที่อยูในพื้นที่แกไข
ปญหาความยากจนภายใต 16 เปาหมาย
3. การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/
อาชีพอื่นๆ) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น พัฒนา
ผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่น และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
ชุมชน สูมาตรฐาน
4. ถายทอดเทคโนโลยีการนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรทองถิ่น และการถายทอดเทคโนโลยีการปลูก ดูแล รักษา ทรัพยากร
พืช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน) การพัฒนาตนแบบเตาเผาถานกัมมันตระดับชุมชน
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถานกัมมันตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
6. การเฝาระวัง COVID และ การจัดทําขอมูล Community Data

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
 ชุมชนสามารถนําความรูและแนวทางวิธีการผลิตไปใชพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรทองถิ่นและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นเพื่อสราง
รายไดเพิ่มและสรางความมั่นคงในอาชีพ
 ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการจําหนายผลิตภัณฑมียอดขายมากขึ้นไมนอย
กวารอยละ 10

ผลลัพธเชิงสังคม
เกิดการจางงาน คนในชุมชนมีงานทํา
ประชาชนในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิด
ทักษะการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน เกิดความสามัคคีและเกิดความเขมแข็งใน
ชุมชน
ในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถเปนที่พึ่งแกผูอื่น และนําไปสูสังคมที่มีการเกือ้ กูลซึ่งกันและกันได
เกิดกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑกลุม มี
ความสัมพันธที่เหนียวแนนมากขึ้น เกิดความรักสามัคคีกันในกลุม สมาชิกเกิดความ
มั่นใจในอาชีพมากขึ้น และมีภาคีเครือขายเพิ่มขึ้น
ชุมชนมีความรักสามัคคีและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในการ
ปฏิบัติจากองคความรูที่ไดรับเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนตั้งแตผูนําชุมชน
และสมาชิกในชุมชน เกิดแรงจูงใจ เกิดทัศนะคติที่ดี

กลไกการทํางานในตําบล

1.วิเคราะหศักยภาพ
ตําบล จัดทําแผนงาน
กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่
ตําบลตลิ่งชัน
2. การพัฒนาสัมมาชีพ
และสรางอาชีพใหม
3. ถายทอดเทคโนโลยี
การนําองคความรูไป
ชวยบริการชุมชน
4. การสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular
Economy
5. การเฝาระวัง COVID
และ การจัดทําขอมูล
Community Data
เกิดอาชีพใหม

TP-MAP ตําบลตลิ่งชัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวุวรรณภูมิ USI
อว. จางงาน
ประชาชน
บัณฑิต
นักศึกษา

ประชาชน
ในพื้นที่

สรางรายได

กระบวนการ
มีสวนรวม

ภาคี
เครือขาย

อบต. ตลิ่งชัน
เศรษฐกิจ
ครอบครัวมั่นคง

ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
คณะเทคโนโลยยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

 ควรมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาตําบลอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาตําบลที่อยูรอดใหเปนตําบล
พอเพียง
กลไกการทํ
ามงานใน
 การประชุ
การเก็บขอมูล และการจัดเตรียม
เกษตรอําเภอบางปะอิน
ความรูที่เกี่ยวของกับโครงการสงผลตอ
ตําบล องค
ความสําเร็จของโครงการ
 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
สาธารณสุขจังหวัด
วิด-19 สงผลตอการดําเนินกิจกรรมตางๆจึงตองมี
พระนครศรีอยุธยา
การวางแผนงานอยางละเอียดและรอบคอบ
เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไดตามแผนงาน
ชุมชนเขมแข็ง

ตําบลพอเพียง

