กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลหนองตะพำน อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ข้อมูลพื้นทีต่ ำบล

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ตำบลหนองตะพำน มีพื้นที่ทั้งหมด 24.29 ตำรำงกิโลเมตร เหมำะกับกำรปลูก
พืชไร่ พืชสวน นำข้ำว ประมง ปศุสัตว์ จำนวน 1,204 หลังคำเรือน จำนวน
ประชำกร 2,950 คน แบ่งพื้นที่ 6 หมู่บำ้ น จำนวนวิสำหกิจ 10 กลุ่ม ดังนี้
หมู่ 1 บ้ำนไผ่ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนธนำคำรขยะออมทรัพย์บำ้ นไผ่ หมู่ 1,
วิสำหกิจชุมชนท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบ้ำนไผ่
หมู่ 2 บ้ำนเกำะ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนเกำะ, วิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตข้ำวหนองตะพำน
หมู่ 3 บ้ำนหนองสะพำน ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนน้ำดื่มแฮบปี้บำ้ นหนองสะพำน,
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนหนองสะพำน
หมู่ 4 บ้ำนปำกป่ำ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนปำกป่ำทุเรียนทอดกรอบ, วิสำหกิจ
ชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภำพมังคุดตำบลหนองตะพำน
หมู่ 5 บ้ำนแหลมเหียง ได้แก่ กลุ่มแม่บ้ำนผลิตปลำส้ม น้ำพริก กะปิแม่ประไพ
หมู่ 6 บ้ำนคลองช้ำงตำย ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ

สร้ำงควำมมีส่วนร่วมระหว่ำงบัณฑิต ประชนชน นักศึกษำ และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี ร ำชมงคลตะวั น ออก ฝึ ก อบรมและถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ แ ละ
เทคโนโลยี ให้ กับ ชุมชนตำบลหนองตะพำน ร่ว มกับ ผู้นำชุมชนและปรำชญ์
ชำวบ้ำน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
เพื่อยกระดับสินค้ำ OTOP กำรท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนำเกษตรกรสู่
Smart Farmer ด้วยกำรบริหำรธุรกิจสมัยใหม่และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำยใต้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม และโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลลัพธ์

1. กำรจ้ำงงำน จำนวน 20 คน
2. กำรพัฒนำทักษะ รวม 4 หลักสูตร จำนวน 20 คน
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำรชุมชนทั้ง 6
หมู่บำ้ น ได้รับกำรฝึกอบรม จำนวน 11 ครั้ง ครั้งละ 20 คน รวม 220 คน
มีทักษะกำรบริหำรจัดกำร คิดต้นทุน กำรตั้งรำคำ ออกแบบตรำสินค้ำ
ถ่ำยภำพ วีดีโอ ลงสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค, ยูทูป, Tik Tok, AD line official
4. Community Big Data มีกำรสำรวจข้อมูลครัวเรือน ชุมชน และโควิด 19

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ด้ำนสุขภำพ คนจน 7 คน ด้ำนควำมเป็นอยู่ คนจน 0 คน ด้ำนกำรศึกษำ
คนจน 1 คน ด้ำนรำยได้ คนจน 0 คน ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ คนจน 0 คน

กำรพัฒนำพืน้ ที่
จำกสถำนกำรณ์โควิด 19
ทำให้วิสำหกิจชุมชน
ไม่สำมำรถนำของออกไป
จำหน่ำยยังตลำดในชุมชน
และขนส่งสินค้ำข้ำมพื้นที่
อีกทั้งยังขำดควำมรู้ในกำร
พัฒนำสินค้ำ ตรำสินค้ำ
และกำรขำยออนไลน์

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

ฝึกอบรมทักษะกำรจัดกำร กำรคิด
ต้นทุน ตั้งรำคำ ออกแบบตรำสินค้ำ
ถ่ำยภำพ วีดีโอ ลงสื่อออนไลน์
เฟสบุ๊ค, ยูทูป, Tik Tok, AD line
official สินค้ำสร้ำงรำยได้ เช่น
หมอนจำกหลอดกำแฟ น้ำมะม่วง
หำวมะนำวโห่ ไข่เค็ม กะปิ ถ่ำนไบ
โอชำ ถนนกินได้โมเดล โรงเพำะเห็ด
สมำร์ทฟำร์ม ติดตั้งสัญญำณวัด
อุณหภูมแิ ละหัวฉีดพ่นละอองน้ำ
ควบคุมผ่ำน Smart Phone

1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- เดิมรำยได้ลดลง เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
- เดิมรำยได้ 0 – 100,000 เป็นรำยได้ 2,400,000 บำท/ปี
- เดิมรำยได้ 0 – 300 เป็นรำยได้ 2,000 บำท/ครัวเรือน
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity) เช่น
ต้นทุนที่ลดลง (ร้อยละ 80) จำกเดิมซื้อของใช้ในครัวเรือน ใช้
แก๊สหุงต้ม ใช้สำรเคมีในสวน มีต้นทุน 1,000 บำท เปลี่ยนเป็น
ทำของใช้เอง ใช้ถ่ำนชำโค และปุ๋ยชีวภำพ มีต้นทุน 200 บำท
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 50) จำกเดิมต้องหยุดผลิตเพรำะขำย
ในตลำดไม่ได้ ขำยที่มีอยู่ ตอนนี้ผลิตเพิ่มขึ้น มีสินค้ำอื่นขำยเพิ่ม
3) เกิดช่องทำงรำยได้จำกสินค้ำตัวใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จำก
เดิมครัวเรือนมีสินค้ำ 1 ตัว เช่น กระถำงต้นไม้ ตอนนี้เพิ่มเป็น
กะปิ และผลผลิตทำงกำรเกษตรอื่นๆ สมำชิกมำทำงำนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีกำรเรียนรู้จำกกำรอบรม
แล้วนำไปปฏิบัติในครัวเรือนและธุรกิจ เช่น กำร
บันทึกบัญชี กำรลดใช้สำรเคมี กำรนำของเหลือใช้ใน
ชุมชนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ เกิดภูมิปญ
ั ญำ
ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและแนวคิดใหม่ๆ
ภำยใต้อัตลักษณ์และทรัพยำกรท้องถิ่น
2) ประชาชนที่ได้รับการอบรมมีสัมมาอาชีพเพิ่มขึ้นจึงไม่
ต้องการไปหางานทาในพื้นที่อื่น
3) ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพทางเลือกจากการได้รับ
การอบรม ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของคนในชุมชน
มีสัมมาอาชีพมากขึ้น
4) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

ข้อในกำรด
เสนอแนะ
ำเนินงำนโครงกำร U2T ให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมวัตถุประสงค์กำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยตำบล จำเป็นต้องมีกำรให้ควำมรู้แก่ชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อ
ทบทวนและต่อยอด ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดในชุมชน รับมือกับสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
โทร 0819268049 คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

