การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลต้นมะพร้าว อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ตาบลต้นมะพร้าว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอเมืองเพชรบุรี มีเนื้อที่
6.397 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,160 ไร่ ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่
หมูท่ ี่ 1 บ้านนาโพธิ์ 264 ครัวเรือน
วัด 1 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะปิ 182 ครัวเรือน
โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
หมู่ที่ 3 บ้านต้นมะพร้าว 34 ครัวเรือน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 1 แห่ง
หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง 59 ครัวเรือน
สถานีอนามัยประจาตาบล 1 แห่ง

ประเมิน (ก่อน)

ประเมิน (หลัง)

ตาบลพ้นความยากลาบาก

ตาบลมุ่งสู่พอเพียง

กลไกการดาเนินการ
อบต.
ต้นมะพร้าว

คณะทางาน
ของ
มหาวิทยาลัย

ประชากรทั้งสิ้น 2,197 คน

ชุมชน
ต้นมะพร้าว

ป้อมสายตรวจประจาตาบล 1 แห่ง

ชาย 1,061 คน

ผู้รับจ้างใน
โครงการ
U2T

ประชาชนใน
ชุมชนต้น
มะพร้าว

หญิง 1,136 คน

องค์การบริการส่วนตาบลต้นมะพร้าว ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นมะพร้าว บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้นมะพร้าว
คณะทางานของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย อาจารย์
และคณะทางานของคณะศิลปศาสตร์ ที่รับผิดชอบดูแล
ตาบลต้นมะพร้าว อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ผู้รับจ้างในโครงการ U2T ประกอบด้วยผู้รับจ้างงานใน
ตาบลต้นมะพร้าว อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 20 คน
ประชาชนในชุมชนต้นมะพร้าว ประกอบด้วย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลต้นมะพร้าว อาเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีที่เข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน
• เกิดการจ้างงาน จานวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษา จานวน 5 คน ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 5,000
บาท ประชาชน จานวน 5 คน ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท และบัณฑิตจบใหม่ จานวน 10 คน ได้รับเงินเดือน ๆ ละ
15,000 บาท

2. การพัฒนาทักษะ
• ผู้รับจ้างทั้ง 20 คนได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านดิจิทัล และด้านการเงิน ซึ่งทุกคน
จะต้องอบรมให้ครบ 20 ชั่วโมง

3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
• มีการดาเนินกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล ดังนี้ 1) พัฒนาและแปรรูปข้าวเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาตาบลต้นมะพร้าว 2) ฝึกอบรมพัฒนาช่องทางการตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้า OTOP ประจา
ตาบลต้นมะพร้าว และ 3) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

4. Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่
ชุ ม ชนต้ น มะพร้ า ว อ าเภอเมื อ ง
เพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ค วาม
ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน ผ่านการแปรรูปและยกระดับ
สินค้าท้องถิ่นทางการเกษตร (ข้าว)
ให้เป็นสินค้าประจาตาบล (OTOP)
เพื่อเพิ่มรายได้ และให้สินค้าชุมชน
เชื่ อ มโยงและต่ อ ยอดพั ฒ นาในมิ ติ
ของการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ดาเนินการ
- พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) ให้เป็นสินค้าประจาตาบล
(OTOP) ให้ช่วยเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาช่องทางการตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้า OTOP ประจาตาบลต้นมะพร้าว
- พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตาบลต้นมะพร้าว

• จัดทาข้อมูลรายงานสถานภาพตาบล (Tambon Profile) ของตาบลต้นมะพร้าว อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย
ทาการลงโดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่สารวจทั้ง 4 หมู่บ้าน จานวน 539 หลังคาเรือน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
แปรรูปข้าวเพื่อนามาทาผลิตภัณฑ์ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค ราคาข้าวจากเดิมกิโลละ 5
– 6 บาท เมื่อนามาแปรรูปเป็นข้าวพอง นายา
ล้างจาน และสบู่เหลวล้างมือ สามารถนามา
จาหน่ายได้ในราคา 39 – 199 บาท ทาให้คนใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึนจากเดิมร้อยละ 15 ชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน สามารถ
น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ในการอบรมการแปรรู ป
ผลิ ตภั ณ ฑ์ รวมไปถึ ง ช่อ งทางการตลาด มา
ประยุ กต์ ใ ช้ใ นการดาเนิน ชี วิต ในปั จจุ บัน ได้
เป็นอย่างดี
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัส
โคโรน่ า 2019 ท าให้ ป ระชาชนไม่ อ ยาก
ออกไปทางานนอกบ้าน จึงนาความรู้ที่ได้มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจาหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์
โดยสินค้าที่มีอยู่หรือที่ตนเองเป็นผู้ผลิตจาก
ทรัพยากรในชุมชน
3) ลดความเหลื่อ มล าด้า นรายได้ข องคนใน
ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามผลงานจากการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณา
การของตาบลต้นมะพร้าว อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้มีการพัฒนา และนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมและทากิจกรรมนาไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และลดปัญหา
ความยากจนของคนในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ
เบอร์ติดต่อ 09 8897 1750 หน่วยงาน

มทร.พระนคร

