มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
่ าบล เขาพระ
พื้ นทีต
อาเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก

การประเมินศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้ นที่

ก่อน

หลัง

ยั่งยืน

ยั่งยืน

TP-MAP ปัญหาในพื้ นที่

ข้อมูลพื้ นที่ตาบล
มี ส ภาพโดยทั่ ว ไปเป็ น ที่ ร าบ ทางตอนบนมี ภู เ ขาสู ง ส่ ว น
ตอนกลางและตอนล่างเป็น ที่ราบลุ่ม สภาพดินส่ วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทรายเหมาะกับ การทาเกษตรกรรม ประชากรส่ วนใหญ่จะ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เช่ น ท านา ท าสวน เลี้ ย งสั ต ว์ มี
ประชากรทั้งหมด ๘,๙๗๔ มีจานวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน

ประชากร ๘,๙๗๔ คน

โรงเรียน ๔ แห่ง

แหล่งน้า ๑๓ แห่ง

จากข้อมูล TPMAP
พ บ ว่ า ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น
ปัญหาและควรต้องมีการ
พั ฒนาและยกระดับของ
ตาบลเขาพระ อาเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก คื อ ด้ า นของ
รายได้

วัด ๑๐ แห่ง

พื้ นที่ทั้งหมด ๒๓,๙๖๒ ไร่ หรือ ๓๘.๓๔ ตารางกิโลเมตร

กิจกรรมพั ฒนาตาบล

ผลลัพธ์จากการพั ฒนา

โจทย์พ้ื นที่

ผลลัพธ์

เนื่องจากเป็น ตาบลที่มีการท าอาชีพทางการเกษตรมาก
ดัง นั้น จึง มีศั ก ยภาพในการส่ ง เสริม ผลผลิต ทางการเกษตร
การแปรรู ปเพื่ อจาหน่าย และพั ฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แต่ ค นในชุ ม ชนขาดความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญในการท า
การเกษตรสมัย ใหม่และอุ ตสาหกรรมผัก อิ น ทรีย์ แบบยั่ งยื น
รวมถึงการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมในการพั ฒนา

๑. การพั ฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่น การยกระดับ
OTOP และอาชีพอื่น ๆ
๒. การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Healthcare /
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)
๓. การสร้างและพั ฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การท่องเที่ยว)
๔. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy (การ
เพิ่ มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

กลไกการทางานในพื้ นที่

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
๑. ชุมชนจะมีรายได้เพิ่ มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
ใหม่ ให้กับคนในชุมชน และ
นักท่องเที่ยว
๒. คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรสมัยใหม่และการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์เชิงสังคม

๑. คุณภาพชีวิตที่ดีข้น
ึ
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวและชุมชน
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ประชาชนเกิดการ
ตระหนักรู้และป้องกัน
ตนเองจากโรค Covid-๑๙

ข้อเสนอแนะ

U2T ตาบลขาพระ

ชุมชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน U2T
มทร.ธัญบุรี

๑. การจ้างงาน ๒๐ คน ประกอบด้วย ประชาชน ๕ คน บัณฑิตจบ
ใหม่ ๑๐ คน และนักศึกษา ๕ คน
๒. การพั ฒนาทักษะ ๔ ทักษะ ได้แก่ Digital Literacy, Social
Literacy, Financial Literacy และ English Literacy
๓. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ด้วย
การพั ฒนาสัม มาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และการสร้างและพั ฒนา
Creative Economy การยกระดับการท่องเที่ยว
๔. Community Big Data ในพื้ นที่ตาบลเขาพระได้แก่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่ อเฝ้าระวังการ
ระบาดของ Covid-๑๙

อบต.เขาพระ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในทุกระดับและ
ทุกภาคส่ วนให้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการส่ งเสริมการ
พั ฒนา เช่น ด้านการสร้างอั ตลักษณ์ของชุม ชน ด้านการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
เบอร์ติดต่อ ๐๒๕๔๙๔๖๘๔
หน่วยงาน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ

่ วเชิงนิเวศ
พั ฒนาการท่องเทีย

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.ธัญบุรี

