กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล.....บำงมะพร้ำว..... อำเภอ.......หลังสวน........ จังหวัด .....ชุมพร.....

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ศักยภำพตำบล
.............................

ตำบลอยู่รอด 9 เป้ำหมำย

ข้ อมูลประชากร

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้ อมูลพืน้ ที่

4,608 คน

21,065 ไร่
14 หมู่บ้าน

1

ข้ อมูลครัวเรื อน
1,645 ครัวเรื อน

อาชีพหลัก-รอง
เกษตรกรรม ประมง
รับจ้ างทัว่ ไป ค้ าขาย
รับข้ าราชการ
กลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปหมึก

ข้ อมูลสาธารณสถาน
ศาสนสถาน

สถานพยาบาล

5

2

สถานศึกษา

3

7

5

กำรพัฒนำทักษะ

เกิดการจ้างงาน ประชาชน
ทัว่ ไป บัณฑิตใหม่ และ
นักศึกษา จานวน 18 อัตรา

ความเป็ นอยู่

การศึกษา

ผูจ้ า้ งงาน จานวน 18 คน ได้เข้ารับ
การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Financial / Social / English / Digital

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) รายได้เพิ่มขึ้น (กลุ่มเป้าหมาย 50 ครัวเรือน)

1) คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
2) การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทาลดลง
3) ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของคนใน
ชุมชน
4) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง
ทัว่ ถึง
5) เกษตรกรเกิดความรู ้และการเข้าใจในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งใน
พื้นที่
6. ความเข้มแข็งของกลุ่มเครื อข่ายอาชีพ




2
การนาองค์ความรู ้
ไปช่วยชุมชน
(Health Care)

2
3

กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถ
ของเกษตรกรชาวประมงในการ
จัดการสิ นค้าประมงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เชื่อมโยงศูนย์เรี ยนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
กิจกรรมพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ป
ต้นแบบ

กิจกรรมวิเคราะห์อตั ลักษณ์และทรัพยากร
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวิถี

ต้นน้ า

กลางน้ า

ปลายน้ า

-ยกระดับการ
จัดการสิ นค้า
ประมง
-ยกระดับผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรู ป
-การจัดทาแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีตาม
บริ บทและอัต
ลักษณ์ของชุมชน
บางมะพร้าว

- พัฒนาการ
บริ หาร
จัดการกลุ่ม
- การอบรม
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
-ออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์

- การพัฒนา
ศูนย์ศูนย์เรี ยนรู ้
- การจัดทา
ช่องทาง
จาหน่ายสิ นค้า
และประมง
พื้นบ้านแบบ
ออนไลน์

กิจกรรมทีด่ าเนินการ (PDCA)

P

1 ) การลงพื้นที่
2) การประชุมจัดทา
แผนร่ วมกับชุมชน/
ตัวแทนสานักวิชา

D

1 ) บริ การให้คาปรึ กษา ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกร
2) ตรวจมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตร/มาตรฐานสิ นค้า/
แผนการท่องเที่ยว

C

การจัดทารายงานข้อมูล
Community Data
จานวน 200 รายการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อตาบล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 720,000 บาท/ปี/ตาบล
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14,400 บาท/ปี/ครัวเรือน

โจทย์ พืน้ ที่
1

Community Big Data

 เกษตรกรเป้ าหมาย 50 ครัวเรื อน
 กลุ่มแปรรู ปและฐานเรี ยนรู ้ 1 กลุ่ม
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรู ป 3 ผลิตภัณฑ์
- หมึกสามรส
- ปอเปี๊ ยะไส้ปลาลัง
- ปลาลังคลุกขมิ้น

กำรพัฒนำพืน้ ที่
การพัฒนา
สัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่
(ยกระดับสิ นค้า
OTOP/อาชีพอื่นๆ)

การขยายผล

ผลลัพธ์



1

สร้ างความเข้ มแข็งและยัง่ ยืน (Exit Strategy)

กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร

สุ ขภาพ

กรอบการดาเนินงาน

ลงมือทาและปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง PDCA

กำหนดประเด็นกำรพัฒนำวำงแผนกำรดำเนินงำน

การจ้ างงาน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

รายได้

6

4

ข้ อมูลกลุ่มอาชีพ

5

2
สร้ างความสนิทสนมชุ มชน หน่ วยงานกลไกหลักในพืน้ ที่
วิเคราะห์ และเข้ าใจบริบทของพืน้ ที่

 ข้อมูลพืน้ ที่

การเข้ าถึงบริการภาครัฐ

เตรียมทีมงานและทาความเข้ าใจโจทย์

ตำบลพอเพียง 12 เป้ำหมำย

1 ) ประชุมติดตาม
2) ประเมินผลก่อนการ
ดาเนินการ/ระหว่างการ
ดาเนินการ/หลังเสร็ จสิ้น
โครงการ

A
1 ) จัดเวทีแลกเปลี่ยน
2) พัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้

ข้อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหำ/อุปสรรค
ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-2019
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการไม่
สามารถลงพื้นที่เพื่อการรวมกลุม่ จัด
ประชุม/จัดกิจกรรม

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบลผ่าน
เครื่องมือสือ่ สารเพื่อการประชุมออนไลน์ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละโครงการ เช่น
Zoom Google Meeting Line

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
เบอร์ ติดต่ อ 062-3136417 หน่ วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

