ตําบลโคกเจริญ อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

- 21 -

วิทยาลัยชุมชนพังงา

ขอมูลพื้นที่ตําบล

กิจกรรม /ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

บริบท : ตําบลโคกเจริญ เปนชุมชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ทั้งหมด 57.98 ตารางกิโลเมตร แบง
การปกครองเปน 8 หมู ไดแก หมูที่ 1 บานหัวนอนวัด หมูที่ 2 บานทุงตอเรือ หมูที่ 3
บานตีนวัด หมูที่ 4 บานหูนบ หมูที่ 5 บานลานเจริญ หมูที่ 6 บานตลิ่งชัน หมูที่ 7 บาน
หัวสะพาน และหมูที่ 8 บานสวนพลู มีประชากรในเขต อบต. 3,044 คน เปนชาย 1,169
เปนหญิง 1,475 และจํานวนหลังคาเรือน 679 หลังคาเรือน
ศักยภาพ : ตําบลโคกเจริญเปนพื้นที่ราบเชิงเขา ดินรวนปนทรายเหมาะสําหรับปลูก
ยางพารา มีค ลองธรรมชาติ ที่สํ าคั ญไหลผา นอั นไดแ ก คลองมะรุ ย และคลองตอ น้ํ า
ชลประทาน คือ คลองไทรมาศ มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาตร และแหลง
ทองเที่ยวนันทนาการที่กําลังพัฒนา ตลอดจนมีการรวมกลุมอาชีพของคนในชุมชน
ปญหา/ความตองการพัฒนา : ในพื้นที่มีทรัพยากรหลากหลาย มีโครงการและกิจกรรม
การพัฒนา แตยังขาดความเชื่อมโยงในการพัฒนา การรวมกลุมอาชีพยังไมเขมแข็ง ขาด
การสงเสริมและดูแลในระยะยาว มีการสงเสริมทักษะอาชีพในชุมชน แตยังไมเพียงพอ
การพัฒนาตอยอด และสรางมูลคาเพิ่มยังมีนอย

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน กลุมขนมทองมวนบาน
สวนพลู กลุมลูกประคบสมุนไพร
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค - เสนทางการทองเที่ยว 4
เสนทาง ไดแก (1) ชวนเที่ยวแหลงเรียนรูประวัติศาสตร (2) แหลงทองเที่ยวใน
ตําบล (3) ชิมอาหารอรอย (4) ช็อปสินคาผลิตภัณฑ OTOP
กิจกรรมที่ 3 :การบริการวิชาการสูชุมชน - การสงเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ
โดยชุมชนแบบมีสวนรวม ของเด็กและผูสูงอายุ
กิจกรรมที่ 4 : การอนุรักษพันธุพืชทองถิ่น - การจัดตั้งกลุมพืชสมุนไพรในชุมชน
การจัดทําแปลงสมุนไพรเพื่อเปนแหลงเรียนรูในชุมชน

สถานภาพตําบล กอน-หลัง

ขอมูล TPMAP
ขอมูลสํารวจ:
- ความต อ งการจาก TPMAP ป 2562 คื อ
ปญหาดานสุขภาพ
- ขอมูลการลงพื้นที่สํา รวจของสมาชิก U2T
คือ ปญหาดานสุขภาพ ความเปนอยู รายได
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กลไกการทํางานในตําบล
กลไกการทํางานวิทยาลัยชุมชนพังงา
1) วิทยาลัยชุมชนรับนโยบายและงบประมาณอุดหนุน
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2) นําเสนอรายชื่อตําบลที่ไดรับพิจารณาตอตนสังกัด
3) ติดตอ ประสานงาน กับทางชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
4) ดําเนินการรับสมัคร และเลือกสรรผูจางงาน (U2T)
5) ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ U2T และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ติดตาม ประเมินผลโครงการ

กลไกการทํางานรวมกับตําบล
1) วางแผนการดําเนินงาน และ
วิเคราะหศักยภาพตําบล
2) ลงพื้นที่สํารวจ และรวบรวมขอมูล
ตําบล
3) วิเคราะหขอมูลจากการลงพื้นที่
4) ดําเนินกิจกรรมพัฒนาตําบล
5) รายงานผลการดําเนินงาน
6) ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงาน

การจางงาน และพัฒนาทักษะผูจางงาน
จํานวน (คน)
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ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
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1) ชุมชนมีศักยภาพดานผลิตภัณฑ (OTOP) ที่สามารถพัฒนาใหไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน พรอมทั้งสรางชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
2) ชุมชนมีศักยภาพดานการทองเที่ยว เนื่องจากมี ทรัพยากรธรรมชาติ ดานภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม ที่เหมาะสมแกการจัดการทองเที่ยวในชุมชน

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
- ประชาชนในพื้นที่มีรายได
จากเดิมเพิ่มขึ้น คิดเปนรอย
ละ 30 ตอเดือน
- มีการสรางงาน สรางอาชีพ
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธเชิงสังคม
- เกิดการมีสวนรวมในชุมชน และระหวาง
กลุม
- ความเปนอยูในชุมชนดีขึ้นจากเดิม
- ชุมชนเกิดการเรียนรู
- ลดความเลื่อมล้ําทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจภายในชุมชน

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
Digital English
literacy literacy

ผูจางงาน
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ผูรับผิดชอบ : นางดวงเดือน ทองเจิม
เบอรติดตอ 09081 968 3557 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนพังงา

1) ความรวมมือกันระหวางคนในชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ทรัพยากรชุมชนมีความพรอม
3) กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน
4) ชุมชนมีความเขมแข็ง
5) ผูปฏิบัติงานไดรับการสนับสนุนในการฝกอบรมทักษะที่สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติงานไดจริง

