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ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ขอมูลพื้นที่ตําบล

กิจกรรมพัฒนาตําบล/ผลการดําเนินงาน

ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมด 28,860 ไร โดยแบงเปน
13 หมูบาน โดยพื้นที่ตําบลทาบัวเปนที่ราบลุม มีแมน้ําตัดผาน มีคลองลอมรอบ
และมีบึงสรรพงายแหลงน้ําขนาดใหญ เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทํานา การเพาะปลูกพืชไร พืชสวน จึงเกิดการจัดตั้งกลุมปลูกผัก
ปลอดสารพิ ษ และกลุ ม การแปรรู ป อาหารขึ้น นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจัด ตั้ งกลุ ม
สงเสริมสัมมาชีพ การจัดงานศพแบบวงจรเพื่อเปนการเพิ่มรายไดให กับกลุมคน
เปราะบางภายในตําบล รวมไปถึงยังมีโครงการการจัดการขยะใหมีปริมาณที่ลดลง
และเพิ่มรายไดใหกับคนภายในชุมชน เพื่อนําไปสูตําบลที่นาอยูอยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 : โครงการสรางองคความรูการจัดการขยะในระดับครัวเรือน
สู ชุ ม ชนน า อยู อ ย า งยั่ ง ยื น คนในชุ ม ชนมี ความเข า ใจในการคั ดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน และยังมีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอมในชุมชนใหมี
ความสะอาดทัศนียภาพที่ดีขึ้น ยังสามารถนําสิ่งที่ไมมีมูลคามาพัฒนาและ
แปรสภาพใหเปนสิ่งที่มีมูลคาได
กิจ กรรมที่ 2 : โครงการสง เสริ มสั มมาชีพการปลู กผั กปลอดสารพิษใน
ตําบลทาบัว ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู และเทคนิคการปลูกผักปลอด
สารพิษอยางมีมาตรฐาน เกิดการจัดตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษในตําบล
ทาบัว มีการจําหนายผลผลิตจากกลุม สรางรายไดเสริมจากการจําหนายให
สมาชิกในกลุม 1,500-2,700 บาท/คน/เดือน
กิจกรรมที่ 3 : โครงการสงเสริมสัมมาชีพการจัดงานศพแบบครบวงจร
เกิ ด การสร า งสั ม มาชี พ ใหม โดยมี ก ารให ค วามรู แ ละทั ก ษะ การทํ า
ดอกไมจันทน การผูกผา การจัดดอกไม ตลอดจนการจัดเครื่องไทยธรรม
ทําใหเกิดการรวมกลุมรับจัดงานศพครบวงจรตําบลทาบัว สรางรายไดเสริม
ใหกับกลุมเปราะบางในชุมชน และผูที่สนใจอยากมีรายไดเพิ่ม
กิจกรรมที่ 4 : โครงการสงเสริมสัมมาชีพการแปรรูปอาหาร เกิดการฟนฟู
กลุมที่มีอยูแลวใหกลับมาสรางรายได มีการใหความรูกับสมาชิกกลุม และ
การบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มสูตรไขเค็มรส
ตมยํ า และกลวยอบน้ํา ผึ้ง รวมไปถึ งมีก ารสร างบรรจุภั ณฑ เพื่อ เพิ่ มมู ลค า
สินคา

ศักยภาพตําบล

ขอมูล TPMAP

กลไกการทํางานในตําบล
กลไกภายในวิทยาลับชุมชน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและบุคลากรภายในวิทยาลัย ใหความดูแลชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
กลไกการทํางานรวมกับตําบล
องคการบริหารสว นตําบลทา บัว ประสานงานกั บประชาชน ใหคําปรึ กษากั บ
คณะทํางานในดานขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและการลงพื้นที่ในตําบลทาบัว
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222 รายการ ณ 12/12/64
ประเด็นที่ใชเปนฐานกําหนดกิจกรรมในระยะที่ 2
ระยะตอยอดจะมีการนําผลิตภัณฑเดิมมาพัฒนาตอยอดใหมีมาตรฐาน และคุณภาพ
ตลอดจนสรางผลิตภัณฑใหมเพิ่มขึ้น เพื่อใหครอบคลุมปจจัยที่มีในทองถิ่นที่สามารถ
นํามาพัฒนาตอยอด สรางรายไดใหเกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้น นําไปสู
ความความยั่งยืน ตลอดจนตอยอดนวัตกรรมสูชุมชนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดแก
-กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษในตําบลทาบัว -กลุมสงเสริมการแปรรูปอาหาร
-กลุมจัดงานศพแบบครบวงจร
-ศูนยการเรียนรูชุมชน

การจางงาน และการพัฒนาทักษะผูจางงาน
จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ
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1.กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษตําบลทาบัวรายไดเพิ่ม 1,500-2,700 บาท/
คน/เดือน
2.เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้น
3.เกิดการนําผลผลิตและวัตถุดิบในชุมชน เพิ่มมูลคา สรางรายไดเพิ่ม

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
1. เกิดความรวมมือกับหนวยงานของทั้ง 3 ภาค ไดแก
- ภาครัฐ เชน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลทาบัว
กรมวิชาการเกษตร โรงพยาบาลบางมูลนาก เกษตรอําเภอโพทะเล สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร เปนตน
- ภาคเอกชน เชน รานคาในชุมชน ทาผัก และเครือขายรานคานอกชุมชน
- สังคมและชุมชน เชน ประชาชนในชุมชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรม
และอุปโภคและบริโภคผลิตของกลุม ตลอดจนผูนําชุมชน และวัดเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานตาง ๆ
2. ความไดเปรียบเชิงพื้นที่ ลักษณะทางภูมิศาสตรของตําบลทาบัว เหมาะสม
แกไดทําการเกษตร และตลอดจนถึงการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร
ซึ่งมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทําการเกษตรมาทําอาชีพ
เสริม
ผูรับผิดชอบ : นายประเสริฐ เฉยดิษ
เบอรติดตอ 086 441 6656 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

