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ขอมูลพื้นที่ตําบล

กิจกรรมพัฒนาตําบล /ผลการดําเนินงาน

ตําบลคึกคัก มีประชากร 6,500 คน โดยประมาณ มี 7 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานปากวีป หมู
2 บานบางขยะ หมู 3 บานคึกคัก หมู 4 บานทุงขมิ้น หมู 5 บานคึกคัก หมู 6 บานบางเนียง
หมู 7 บานบางหลาโอน
การเกษตรกรรม ในพื้นที่ ประชาชนใน ต.คึกคัก มีการทําเกษตรกรรมทั้งสวนผลไม สวนยาง
สวนปาลม และผักสวนครัว
การทองเที่ยว ต.คึกคัก เปนแหลงทองเที่ยวกระแสหลัก ชาวตําบลคึกคักมีรายไดจากการ
ทองเที่ยวเปนหลัก และมีแหลงทองเที่ยวตางๆมากมาย เชน หาดนางทอง น้ําตกโตนชองฟา
ฯลฯ
ผลิตภัณฑชุมชน มีกลุมชาวบานหมู 2 บานปากวีป ไดรวมกลุมกันทําไขเค็มใบเตยกะทิสด
และ หมู 4 บานทุงขมิ้น เปนวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพร
ปญหา/ความตองการ
- กลุมเครื่องแกงสมุนไพรและไขเค็มใบเตยกะทิสดตองการบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและสามารถ
ขายออนไลนได สงเสริมดานสมุนไพร
- กลุมทองเที่ยวตองการเสนทางทองเที่ยวชุมชน และยกระดับดานภาษา
- ตําบลคึกคักมีโรงเรียนผูสูงอายุ ตองการสงเสริมดานผูสูงอายุ

กิจกรรมที่ 1 : การยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยว ไดแก ไขเค็ม
ใบเตยกะทิสดและเครื่องแกงสมุนไพร โดยออกแบบบรรจุภัณฑ ตราสินคา การตลาด
ออนไลน ออฟไลน และการนําผลิตภัณฑชุมชนมาทําอาหารฟวชั่น ไดแก เนยไขเค็ม, น้ํา
สลัดไขเค็ม, ซอสแกงสม, ซอสแกงกะทิไขเค็ม และซอสสังขยาไขเค็ม จัดทําผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร ไดแก น้ําสมุนไพร 7 นางฟา ฟาทะลายโจรแคปซูล น้ํามันเขียวเสลดพังพอน
กิจกรรมที่ 2 : การยกระดับการทองเที่ยววิถีชุมชนตําบลคึกคัก คือ สํารวจและจัดทํา
เสนทางทองเที่ยวชุมชนเพื่อนําไปสูการทองเที่ยวกระแสหลัก ไดแก บานทุงขมิ้นและบาน
บางขยะ
กิจกรรมที่ 3 : การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน คือ การสงเสริมสุขภาพองครวมแก
ผูสูงอายุ

ขอมูล TPMAP

สถานภาพตําบล กอน-หลัง

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
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จากขอมูล TPMAP ป 2562 คนจนเปาหมาย เปน 0

กลไกการทํางานในตําบล
กลไกภายใน วชช. :
การทํางานเปนทีม แบงหนาที่ตามความถนัดของทีมงาน มีการวางแผน
การทํางาน สรุปผลการทํางานและติดตามการทํางานอยูเสมอ
กลไกการทํางานรวมกับตําบล :
• ประชุมสรางความเขาใจการทํางานของโครงการ
• จัดตั้งคณะทํางาน และผูประสานงานของตําบล
• บูรณาการวางแผนการทํางานรวมกับตําบล
• สรุปผลการทํางานและติดตามการทํางาน

การจางงาน และพัฒนาทักษะผูจางงาน

จํานวน (คน)

จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ
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Record

1. ยาย
กลับ-โค
วิด
3

2. แหลง
ทองเที่ยว

3.ที่พัก/
โรงแรม

25
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4.
5. อาหาร 6. เกษตร
รานอาหา ที่นา สนใจ
ร
32
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7.พืช

8.สัตว

9. ภูมิ
ปญญา

10.แหลง
น้ํา

15

14

7

26

1. ชุมชนมีศักยภาพเรื่องการทองเที่ยว ควรเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชนสูการ
ทองเที่ยวกระแสหลัก พัฒนาเสนทางทองเที่ยว และสินคาชุม ชนเพื่อการ
ทองเที่ยว
2. มี สมุนไพรในชุมชน ที่สามารถแปรรูปผลิ ตภัณฑ สมุนไพรเพื่ อเพิ่มมูลค า
และการจัดตั้งกลุมแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายไดสูชุมชน

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
1. รายไดของกลุมไขเค็มใบเตยกะทิสด และเครื่องแกงสมุนไพรเพิ่มขึ้น 20%
2. เกิดอาชีพใหม มีรายไดจากการขายอาหารฟวชั่น ไขเค็มใบเตยกะทิสด
และเครื่องแกงสมุนไพร เชน หมูยางซอสเครื่องแกง ขาวจี่ไขเค็ม เปนตน
ผลลัพธเชิงสังคม
1. มีการรวมกลุมของชุมชน
2. การพึ่งพาตนเอง
3. มีความรูในการยกระดับผลิตภัณฑ และการขายออนไลน
4. ผูสูงอายุในชุมชนมีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
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ผูรับผิดชอบ : นายวิวัตนชัย พิมพหอม
เบอรติดตอ 09 940 78962 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนพังงา

306 รายการ
ณ 12/12/64

1. มีความเขาใจในการทํางานของโครงการเปนอยางดี
2. การทํางานเปนทีม
3. การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
4. การวางแผนทุกครั้งที่จัดโครงการ
5. การมีสวนรวมของของชุมชนและผูถูกจาง
6. ประสานความรวมมือจากตําบลเปนอยางดี

