ตอำบลก
ำพวน
ำเภอสุขสำรำญ

กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)

จังหวัดระนอง

มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ศักยภำพตำบล

ตำบลที่ยังไม่สำมำรถอยู่รอด

ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

(7 เป้ำหมำย)

(13 เป้ำหมำย)

พื้นที่ตำบลกำพวน

0

45,013.97 ไร่
หรือ
72.02 ตำรำงกิโลเมตร

ประชำกรทั้งหมด
6,923 คน -

สุขภาพ

การเข้าถึงบริการภาครัฐ

จำนวนครัวเรือน
2,334

รายได้

กรำฟแสดงจำนวนประชำกรแยกเป็นรำยหมู่
11 %
25%

12 %
24 %

20 %

ศำสนสถำน
โรงเรียน วัด มัสยิด
10 แห่ง 1 แห่ง 8 แห่ง

0

กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 14 กลุ่ม
กลุ่มโฮมสเตย์ บ้ำนทะเลนอก
กลุ่มสบู่สมุนไพร บ้ำนทะเลนอก
จำนวนประมงพื้นบ้ำน
558 รำย
- กลุ่มธนำคำร
ปูม้ำ 2 กลุ่ม
ชุมชน

มหำวิทยำลัย

จานวนประชากรแยก ชาย/หญิง

ต.กำพวน อ.สุขสำรำญ จ.
ระนอง

กำรพัฒนำพื้นที่

ชำย
3,518 คน

หญิง
3,405 คน

1 คณะ
1 หมำวิทยำลัย

กระบวนกำรมีส่วนร่วม

2. กำรเข้ำพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ดังนี้

ภำคีเครือข่ำย
เทศบำลตำบลกำพวน

อำเภอสุขสำรำญ
- สำนักงำนพัฒนำชุมชน
อำเภอสุขสำรำญ
- โรงเรือนน้ำปลำตรำไข่มุก

- กำรสร้ำงอำชีพ (ยกระดับสินค้ำ OTOP)

- พบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติเช่น
(บ้านทะเลนอก)

0

ผลลัพธ์เชิงสังคม

0

 คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกำร
ดำรงชีวิต อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดีมี
ควำมสุขทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
 กำรย้ำยถิ่นฐำนเพื่อออกไปหำงำน
ทำลดลงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงงำน
 ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้
ของคนในชุมชน โดยให้น้ำหนักกับ
นโยบำยกำรเพิม่ โอกำสในกำร
หำรำยได้ให้กับครัวเรือน
 กำรเข้ำถึงระบบกำร
รักษำพยำบำลอย่ำงทั่วถึง

0

•

บริหำรจัดกำรทุนทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้นวัตกรรมศำสตร์แห่งแผ่นดิน

พัฒนำกลไกกำรดำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เพื่อ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงเวทีกำรเสวนำเรียนรู้ร่วมกัน
มุ่งเน้นสกัดฐำนข้อมูลเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนภำยใต้ควำมยั่งยืนผ่ำนกลไกระบบ
สำรสนเทศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง (Lifelong Learning)
จัด กิ จ กรรมหรือ น ำเสนอผลิต ภั ณ ฑ์คุ ณ ภำพของชุ มชนผ่ ำนสื่ อ สั งคมที่ สำมำรถเข้ ำ ถึ ง
ผู้บริโภคที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง

4

น้ำปลำตรำไข่มุก

- ยกระดับกำรท่องเที่ยว

KU-Standard
Of
Visting & Services

- Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ

4. (Community Big Data)

•

•
ฮ่อยจ๊อ

- ยกระดับสินค้า (Premium)ซอสผัดไทยหมึกดากาพวน

 วิสำหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน
ตำบลกำพวน มีรำยจ่ำยลงเฉลี่ย
ต่อตำบลร้อยละ 5 ต่อปี
 คิดเป็นมูลค่ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อ
ตำบล 15,000 บำท/เดือน หรือ
180,000 บำท/ปี
 วิสำหกิจชุมชนทรำบถึง
แนวทำงในกำรลดต้นทุนกำรผลิต
เข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม กำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำ

•

ผัดไทยหมึกดำกำพวน เกี๊ยวปู

3. ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ

- Digital Literacy
- English Literacy

ข้อเสนอแนะ

0

พื้ นฐาน 5 มิติ

- Finacial Literacy
หมู่บ้านโฮมสเตย์
- Social Literacy

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

อว.จ้ำงงำนในพื้นที่

- สำนักงำนเกษตร

Model Thinking
:

1. การจ้างงานทั้งหมด 20 คน
- บัณฑิตจบใหม่ 10 คน
- นักศึกษา 5 คน
- ประชาชน 5 คน

0 กลไกกำรทำงำนในตำบล

-

0

ผลลัพธ์

ศำสนำ
อิสลำม พุทธ คริส อื่นๆ
68.71% 29.81% 1% 0.48%

การศึกษา

TPMAP
ความต้องการ

หลังดำเนินโครงกำร

ก่อนดำเนินโครงกำร

หมู่ท่ี1 บ้ำนทะเลนอก
หมู่ท่ี2 บ้ำนเหนือ
หมู่ท3ี่ บ้ำนกำพวน
หมู่ท4ี่ บ้ำนภูเขำทอง
หมู่ท่ี5 บ้ำนสุขสำรำญ
หมู่ท่ี6 บ้ำนโตนกลอย
หมู่ท่ี7 บ้ำนหำดทรำยขำว

4 %

ความเป็นอยู่

ผู้รับผิดชอบ นำยเดชำ ดวงนำมล
เบอร์ติดต่อ 095-4201472 หน่วยงำน สถำนีวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชำยฝั่งอันดำมัน
คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน (กิจกรรม U2T DAY, ตลำดออนไลน์)

1. ปุ๋ยหมักคุณภำพสูงจำกเปลือกปูม้ำ 2. สบู่สมุนไพรเหงือกปลำหมอ 3. มำตรฐำนคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปทำงกำรประมง

U2T DAY

กุแลหลงแดด

อินทรีย์หลงแดด

สีเสียดเค็ม

