การดาเนินงานรายตาบล
(TSI)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

16 เป้าหมาย
เริม่ ต้น

ตาบลเตาปูน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ศักยภาพตาบล

เนื้ อ ที่ ทั้ ง หมด ๒๗,๕๗๕ ไร่
พื้ น ที่ ท ำกำรเกษตร ๑๕,๐๓๕ ไร่ พื้ น ที่ อ่ื น ๆ ๑๐,๘๐๕
ไร่ ลั กษณะเป็ นที่รำบลุ่มและที่รำบเชิงเขำ อำกำศร้อนชื้น
ดินเป็นดินเหนียว ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพทำนำ แหล่งน้ำ ๗,๖๕๖ คน
ที่ ใ ช้ อุ ป โภค บริ โ ภค ได้ จ ำกแหล่ ง น้ ำที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตำม
ธรรมชำติ แ ละสร้ ำ งขึ้ น ขำวบ้ ำ นในชุ ม ชนมี ป ระเพณี แ ละ
วัฒนธรรมในหมู่บ้ำนที่ปฏิบัติร่วมกันทุก ๆ ปี และเป็นที่สืบ ๕ แห่ง
ทอดกั น มำเป็ น เวลำหลำยสิ บ ปี อำทิ ง ำนทอดผ้ ำ ป่ ำ งำน
ทอดกฐิน งำนเข้ำพรรษำ งำนบุญประเพณีสงกรำนต์ แห่เสำ
๕ แห่ง
หงส์ ธงตะขำบ ฯลฯ
รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรเกษตร รองลงมำรับจ้ำงทั่วไป
และอำชีพเสริมเย็บตุ๊กตำ เพำะเห็ด เผำถ่ำน งำนฝีมือ เลี้ยง
วัว เลี้ยงเป็ด เลีย้ งไก่ เลี้ยงหมู และอื่น ๆ
รพสต.๒ แห่ง
ปั ญ หาปั จ จุ บั น จ ำเป็ น ต้ อ งท ำนำปี ล ะ 1 ครั้ ง ท ำให้ ผู้สูงอายุ
๑,๐๗๔ คน
ประชำชนในพื้นที่มีรำยได้จำกกำรทำนำลดลง
ภาพรวมคนจนในปี 2562

ต.เตาปูน อ.โพธาราม ราชบุรี
คนจน 22 คน
จากประชากร

TPMAP

สารวจ 4,352
คน

ประเมิน (ก่อน)

กลไกลการดาเนินงาน

ประเมิน (หลัง)

การออกส ารวจพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ เก็ บ
ข้ อ มู ล และน ามา วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง /
จุดอ่อน และประเมินศักยภาพตาบล

รับฟังปัญหาและ
ความต้องการของ
ชุมชน

ดาเนินการจัดกิจกรรม
๑. อบรม และฝึกปฏิบัตใิ ห้
ความรู้ด้านพืชสมุนไพร
๒. การเพิ่มรายได้จากพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น
๓. วิธีการส่งเสริมการตลาดและ
การจัดจาหน่าย

ผลลัพธ์
๑. เกิดการจ้างงานบัณฑิตใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาในพื้นที่
จานวน ๒๐ อัตรา
๒. ผู้รับจ้างงานได้มีทักษะทั้ง 4 ทักษะ จานวน ๘๐ ชั่วโมง ได้แก่ Social
๒๐ ชม., English ๒๐ ชม., Digital ๒๐ ชม.และ Financial ๒๐ ชม
๓. เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนและเกิด
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพร
๔. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ภาพรวมคนจนในปี 2561-2562 คนจน 22 คน จากประชากรสารวจ 4,352 คน

สารวจ
การปลูก

1. สร้างอาชีพ

ตาบลมงุ่ สูค่ วาม
ยัง่ ยืน

5 เป้าหมาย
ตาบลไม่สามารถอยูร่ อด

2. สร้างรายได้

ภาคีเครือข่าย

๑. แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร
๒. วิสาหกิจชุมชน
เกษตรสมุนไพร
๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๔. วัฒนธรรมท้องถิ่น
แปรรูป
เพิ่มรายได้

๑. รพ.สต.เตาปูน
๒. อบต.เตาปูน
๓. หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
๔. ผู้นาชุมชนในตาบลเตาปูน

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาพืน้ ที่
3. อนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมท้องถิ่น

การออกแบบ
การจาหน่าย

อ.เฟื่ องลดา ทบศรี

ผศ.กันตา นิ่มทัศนศิริ
โทรศัพท์ 0659395593

ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล
อ.ดร.รินราไพ พุทธิพันธ์

อ.นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

