ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

- 24 ขอมูลพื้นที่ตําบล

กิจกรรม /ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

อดีต ตําบลทุงใหญ มีสภาพพื้นที่เปนปาไมหนาแนน ปจจุบันตําบลทุงใหญเปน
เขตการปกครองทองถิ่นระดับองคการบริหารสวนตําบล แบงเปน ๑๙ หมู
ลักษณะทางกายภาพบานตําบลทุงใหญเปนที่ราบลุม มีคลองหลักและคลอง
ซอยหลายสายพาดผาน รองรับน้ําจากแมน้ําปง จังหวัดกําแพงเพชร เปนผลให
ชาวตําบลทุงใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรและคาขายไดตลอดทั้งป อาชีพ
เสริม ไดแกการทําสวน หัตถกรรมเปนตน การดํารงชีวิตของประชาชนตําบลทุง
ใหญมีการประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรประกอบดวยการทํานา ทําไร ทํา
สวน การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตวประกอบดวย การเลี้ยงไกพันธุ
พื้นเมือง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงโค กระบือ ในการประกอบอาชีพนัน้ ยังใชวิถี
ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติโดยใชนา้ํ ฝนเปนหลักและรอรับน้ําที่สงมาจากจังหวัด
กําแพงเพชรในการประกอบอาชีพ รายไดหลักจึงมาจากการเกษตรตามฤดูกาล
เทานั้นจึงทําใหเกษตรประชาชนในพื้นทีต่ ําบลทุงใหญมีรายไดเพียงพอมีพอกิน
เทานั้น

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
บานทุงใหญ เกิดองคความรูและผลิตภัณฑในชุมชน คือ ไขเค็ม และ ปลารา
ทอด
กิจกรรมที่ 2 : การยกระดับและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑกลวย
เกิดองคความรูและผลิตภัณฑในชุมชน คือ แปงกลวยและกลวยกรอบน้าํ ผึ้ง
กิจกรรมที่ 3 : เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ
เกิดความรูเรื่องการเลี้ยงโค การทําอาหารเสริมและไดผลิตเครื่องผสมอาหารไว
ใชในชุมชน
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาแหลงเรียนรูและเสนทางการเรียนรูทางการเกษตร
เกิดองคความรูในการจัดการพื้นทีแ่ ละการทําน้าํ หมักชีวภาพ ทําน้ําสมควันไม
กิจกรรมที่ 5 : U2T ทุงใหญสูภัยโควิด
เกิดการทํางานรวมกับชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล

ขอมูล TPMAP

16 เปาหมาย

สถานภาพตําบล กอน- หลัง
16
12
8
4
0

บรรลุเปาหมาย

กอน
รอบ รอบ สิ้นสุด
เริ่ม
พ.ค.- ก.ย.- โครงก
โครงก
ก.ค. ต.ค. าร
าร
2

13

14

ดานสุขภาพ : 1,486
ดานความเปนอยู : 131
ดานการศึกษา : 14
ดานรายได : 1,656
ดานการเขาถึงบริการรัฐ
: 12

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD

14

1,500

กลไกการทํางานในตําบล

1,000

กลไกภายใน วชช.
วิทยาลัยดําเนินการมอบหมายหนาที่ บุคลากร ภายในวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลชวเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
กลไกการทํางานรวมกับตําบล
ในการบริหารจัดการโครงการ ไดมีการดําเนินการสํารวจ ประสานงาน ประชุม
กับผูนําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธโครงการและติดตอกับหนวยงานองคกรที่ มี
ความรูความสามารถเกี่ยวกับโครงการเขามาสนับสนุนใหความรูแกประชนชนใน
ชุมชน

การจางงาน

จํานวน (คน)

15
10
5

ผูผานการอบรม

Record

1. ยาย
กลับ-โค
วิด
69

2. แหลง
ทองเที่ยว

3.ที่พัก/
โรงแรม

-

5

4.
5. อาหาร 6. เกษตร
รานอาหา ที่นา สนใจ
ร
4
3
1,298

7.พืช

8.สัตว

9. ภูมิ
ปญญา

10.แหลง
น้ํา

9

15

5

1

1,409 รายการ ณ 12/12/64

จากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลในชุมชนมีความตองการทางดานเกษตรกรรม
การแปรรูปและการพัฒนาอาชีพในชุมชนตําบลทุงใหญ ซึ่งในระยะที่ 2 จะ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาต อ ยอดด า นการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ป ลาร า และ
ผลิตภัณฑจากการแปรรูปกลวย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนภายในชุมชน

- เพิ่มรายไดหมุนเวียนในชุมชนจากการซื้อผลผลิตทางการเกษตรจาก
เกษตรกรในพื้นที่มาการแปรรูปและการจําหนายสินคาแปรรูปที่ได
- พัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑและอาชีพในชุมชน
- เกิดการจางงานในชุมชน เพื่อลดการออกไปหาทํางานนอกถิ่นฐาน

20

ผูจางงาน

500

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม

จํานวนผูจางงานทีผานการพัฒนา 4 ทักษะ

0

ภาพกิจกรรม/ผลงาน

Digital
literacy
20

English
literacy
20

Financial
literacy
20

Social
literacy
20

20

20

20

20

ผูรับผิดชอบ : นางวิลัย บุตรวัตร
เบอรติดตอ 086 441 6047หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
- เกิดองคความรู 5 เรื่องและแหลงเรียนรูจากการจัดกิจกรรม
- เกิ ด ทั ก ษะการทํ า งานเป น ที ม และได รั บ ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ/ชุมชน
- ทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ตนทุนลดลง มีผลิตภัณฑของชุมชน
- มีอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนของตําบล

