ตำบลตะนำวศรี

อำเภอสวนผึง้ จังหวัดรำชบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
กลไกกำรดำเนินงำน

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ำบล
ตำบลตะนำวศรี อยูใ่ นเขตอำเภอสวนผึ้ง อยูห่ ่ำงจำกอำเภอเมือง จังหวัด
รำชบุรี ประมำณ 63 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ท้ งั หมด ประมำณ 133,375 ไร่ หรื อ
ประมำณ 213.4 ตำรำงกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่รำบสู ง เป็ นภูเขำและ
เป็ นหุ บเขำ ทิศตะวันตกติดต่อกับเทือกเขำตะนำวศรี ซึ่งกั้นชำยแดนไทย-พม่ำ
ฤดูฝนมีฝนตกชุก ในช่วงเดือนกันยำยน-ตุลำคม ของทุกปี ฤดูหนำวมีอุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยระหว่ำง 13-36 องศำเซลเซียส

หญิง 7,271 คน
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สำรวจปัญหำ
ควำมต้องกำร
ชุมชน

สำรวจพื้นที่

ประชุมเตรี ยม
ดำเนินงำน

จัดทำโครงกำร
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ประเมินผล
กำรดำเนินงำน

ประชุม
สรุ ปผลกำร
ดำเนินงำน

ถอดองค์
ควำมรู้

ชุมชนนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์

ผลลัผลลั
พธ์ พธ์

จำนวนประชำกร

ชำย 8,357 คน

1

ประชำกร 15,625 คน 3,861 ครัวเรื อน

TPMAP ควำมต้ องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ

1.เกิดกำรจ้ำงงำนประชำชน บัณฑิต และนักศึกษำในพื้นที่จำนวน 18 คน
2.ผูจ้ ำ้ งงำนเกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

ทักษะด้ำนสังคม

ทักษะภำษำอังกฤษ

ทักษะด้ำนดิจิทลั ทักษะด้ำนกำรเงิน

3. เกิดกำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่(Community Big Data)
4.เกิดกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำรดังนี้

เชิงสังคม

เชิงเศรษฐกิจ
แสดงกำรเปรี ยบเทียบพัฒนำกำรของจำนวนคนจนใน ต.ตะนำวศรี อ.สวนผึ้ง รำชบุรี แยกรำยโดย
ควำมสูงของกรำฟแท่งสี เหลืองแสดงจำนวนคนจนในปี ที่เลือกเทียบกับปี ก่อนหน้ำ

กำรพัฒนำพืน้ ที่
โจทย์ พฒ
ั นำพืน้ ที่
ยกระดับกำรท่องเที่ยวชุมชนสู่ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
• กำรนำองค์ควำมรู ้ไปช่วยบริ กำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดำ้ นต่ำงๆ)
• แปลงสำธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริ ยะ
กำรสร้ ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่ องเที่ยว)
กิจกรรมอบรมกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวชุมชนสู่ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเชิงเศรษฐกิจในตำบล
ตะนำวศรี
• กำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรท่องเที่ยวชุมชน
• กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชน
• กำรพัฒนำทักษะกำรสื่ อควำมหมำยเพื่อกำรท่องเที่ยวชุมชน
กำรนำองค์ ควำมรู้ ไปช่ วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ ำงๆ)
กิจกรรมกำรถอดบทเรี ยนกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนสู่ กำรส่ งเสริ มกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคม
• กำรพัฒนำทักษะกำรถอดควำมรู ้กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนตำมบริ บทพื้นที่
กำรพัฒนำสั มมำชีพและสร้ ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสิ นค้ ำ OTOP/อำชีพอื่นๆ)
• กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพเทคโนโลยีไฟฟ้ำและวิชำชีพซ่ อมบำรุ งเครื่ องปรับอำกำศเบื้องต้น
• กำรจัดตั้งกลุ่มสิ นค้ำวิสำหกิจชุมชนของตำบลตะนำวศรี

1. เกิ ด กำรมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท ำให้
ชุ มชนเกิ ด ควำมเข้ม แข็ง และจัดกำรกำร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น ด้ ว ย ต น เ อ ง
2. เกิ ดกิ จกรรมกำรท่องเที่ยวชุ มชนที่มำ
จำ กอั ต ลั ษ ณ์ ท ้ อ งถิ่ น และเกิ ดควำ ม
ตระหนักในกำรสื บ สำนด้ำนวัฒนธรรม
ของตนเอง
3. เกิดกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของแหล่ง
เรี ยนรู ้เชิงเกษตรอัจฉริ ยะ
4. มี ก ำรแปรรู ปอำหำรอบแห้ ง ด้ ว ย
พลังงำนแสงอำทิตย์

1. กำรพัฒนำพื้นที่ส่วนตัวของคนใน
ชุมชนสู่ กำรท่องเที่ยวชุมชนที่สำมำรถต่อ
ยอดสร้ำงรำยได้ให้กบั ชุมชน
2. กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนสำมำรถต่อ
ยอดสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่ำเพิ่ม
และสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่ได้ก่อตั้งขึ้นและ
สร้ำงเครื อข่ำยสำมำรถต่อยอดขยำย
ช่องทำงกำรตลำดได้เพิ่มขึ้น

ข้ อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
ปัจจัยที่สง่ ผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ
• การมีสว่ นร่วมของชุมชนในทุกกระบวนการในการจัดทาโครงการ
• การสนับสนุนเพิ่มเติมองค์ความรูท้ ่เี หมาะสมกับบริบทพืน้ ที่
• ทีมเจ้าหน้าที่จา้ งเหมาสามารถสร้างสรรค์ผลงานและแสดงความคิดเห็นที่ เป็ น
ประโยชน์ในการจัดโครงการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
• สถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19

ผู้ดูแลโครงกำร

ว่ำที่ร.อ.ภัทรกฤต คัชมำตย์
เบอร์ ตดิ ต่อ 086-1778358

ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
เบอร์ ตดิ ต่อ 081-9863625

ดร.ครองศักดำ ภัครธนกนก
เบอร์ ตดิ ต่อ 091-8862937
อำจำรย์บุญงอกงำม เอีย่ มศรีปลัง่
เบอร์ ตดิ ต่อ 089-9879621

