กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตาบลดงละคร อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำบลพ้นควำมยำกลำบำก

ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ตำบลดงละคร มีพื้นที่ประมำณ 4,000 ไร่ หรือประมำณร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้ง
ตำบลสภำพภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำงกำรเกษตรอยู่ในเขตชลประทำน
พื้นที่มีควำมลำดเอียงของระดับพื้นดินจำกทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีพื้นที่เนินทำงด้ำนเหนือ
บริเวณใจกลำงเป็นเนินสูง ที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “สันคู” บริเวณตอนใต้ของพื้นที่เป็นที่
รำบลุ่ม เป็นพื้นที่นำเป็นส่วนใหญ่ มีผลไม้ และ ไม้ยืนต้นขึ้นอยู่หนำแน่น ระดับน้ำสูงใน
ฤดูฝน ประมำณ 1.50 – 3.50 เมตร ได้แก่ พื้นที่บำงส่วนของหมู่ที่ 7, 8, 9 และ 12 ทำง
ตอนบน ได้แก่ หมู่ที่ 4, 6, 10, 11, 13 และ บำงส่วนของหมู่ที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งเหมำะแก่
กำรทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่และพืชผัก และ มีแหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญของตำบลดง
ละคร ได้แก่ คลองบำงยี่กำว คลองโพธิ์ คลองหนองหลวง คลองบำงขอม คลองไผ่
คลองท่ำอิฐ คลองลำผักบุ้ง คลองบำงเม่ำ คลองเหมือง หนองกะเดือยเล็ก หนองกะ
เดือยใหญ่ หนองหัวกรวด(ทุ่งเสด็จ) หนองสนำม หนองหมู หนองเปร็ง หนองบำงวิด
หนองขวำง หนองแขม หนองหิงหำย หนองอ้อใหญ่ หนองอ้อมะกรูด หนองบัวแดง
หนองหัวควำย

TPMAP ความต้องต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

กลไกการดาเนินงาน
1. คณะกรรมกำรดำเนิ นงำนตำบลดงละคร 5 คน ทำหน้ำที่ แปลงนโยบำย และภำรกิจของ อว.
ของ อบต.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นแผนปฏิบัติงำน มอบหมำยงำน และกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำน จัดหำ
สถำนที่ อุปกรณ์ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงำน
2. โครงสร้ ำ งกำรปฏิ บั ติ ง ำน เป็ น ลั ก ษณะ Area-based โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนจะได้ รั บ มอบหมำยให้
รับผิดชอบภำรกิจยกระดับตำบล ที่เฉพำะเจำะจง โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน เช่น
ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ควำมรู้ด้ำนแหล่งท่องเที่ยว ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ควำมรู้ในกำรประสำนงำนภำยใน
พื้นที่ เป็นต้น ลักษณะกำรทำงำนจะเน้นกำรทำงำนเป็นทีม โดยพิจำรณำงำนที่ต้องดำเนินกำร เช่น งำนด้ำน
กำรตลำดผู้รับผิดชอบที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถงำนด้ำนกำรตลำดจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และผู้อื่นเข้ำไปร่วม
ทำงำนในลักษณะที่ช่วยแบ่งงำนกันทำตำมควำมถนัด กำหนดให้มีกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือและอธิบำย
รำยละเอียดของด้ำนในแต่ละด้ำนที่ต้องไปดำเนินกำรเพื่อยกระดับตำบล

ผลลัพธ์
1. ผู้ปฏิบัติงานโครงการ จานวน 21 คน ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 11 คน ประชำชน จำนวน 5 คน และนักศึกษำ
จำนวน 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ ผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำร่วมอบรมกับทำง อว. ในทุกหลักสูตรที่กำหนด ทัง้ digital literacy, English
literacy, Financial literacy และ Social literacy
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ดำเนินกำร 5 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ OTOP
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติกำร โปรแกรมกำรท่องเที่ยวของตำบล
กิจกรรมที่ 4 พัฒนำแผนธุรกิจ ควำมรู้กำรบัญชี และกำรตลำดออนไลน์
กิจกรรมที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์และสือ่ สำรโปรแกรมกำรท่องเที่ยวของตำบล
4. Community Big Data สำรวจข้อมูลตำมรำยกำรฐำนข้อมูลของ อว.

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ควำมยำกจนสำมำรถวัดได้จำกดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional
Poverty Index) ที่พิจำรณำจำก 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำน
รำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหำได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน
สำหรับตำบลดงละคร ประชำกรส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้ดี แต่ด้ำนที่
ยั ง ต้ อ งกำรปรับปรุ งคือด้ ำ นสุข ภำพ เนื่ อ งจำกประชำกรส่ วนใหญ่ ไม่ได้ รับกำรตรวจสุขภำพ
ประจำปี

การพัฒนาพื้นที่
1. ประชำชนมีควำมรู้ในเรือ่ งกำรผลิตแปรรูป และช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ เพือ่
นำไปสู่สินค้ำมำตรฐำน
2. นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลเบื้องต้น กำรมำท่องเที่ยวในตำบลดงละคร ได้รับรู้ถึงควำมสำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์
3. ให้ประชำชนมีอำชีพมั่นคง และมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ตำบลมุ่งสู่พอเพียง

1. สำมำรถเพิ่มจำนวนผู้ประกอบอำชีพที่ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
กำรตลำดและกำรท่องเที่ยวจำนวนได้ 20 รำย
2. มี เ ส้ น ทำงกำรท่ อ งเที่ ย วในต ำบลดงละครจ ำนวน 1
เส้นทำง เพื่อแนะนำให้ กับ นัก ท่อ งเที่ย วที่ ม ำเยีย นตำบลดง
ละคร
3. เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ โดย
จัดทำแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบกำรนำสินค้ำมำจำหน่ำย
4. สร้ ำ งรำยได้ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบกำรในกำรจำนวนสิ น ค้ ำ ได้
มำกกว่ ำ 25,000 บำท จำกกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ผ่ ำ นระบบ
ออนไลน์
5. จัดทำฉลำกสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบกำรที่
เข้ำร่วมโครงกำร

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เพื่อศักยภำพผู้ประกอบกำรใน
กำรแปรรูปสินค้ำโดยใช้วัตถุดิบ
ภำยในตำบล
2. สร้ำงควำมตระหนักถึงภูมิปัญญำ
ด้ำนวัฒนธรรมและเกิดกระแสควำม
สนใจรื้ อ ฟื้ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
3. เพิ่มควำมตระหนักให้แก่ชุมชนใน
กำรลักษณะภูมิปัญญำท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1. กำรกำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร ทำให้เกิดกำร
ทำงำนที่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของส่วนกลำงได้
2. ควรดำเนินโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถประคับประคองให้กลไก
ชุมชนสำมำรถยืนได้ด้วยตนเองมั่นคงมำกขึ้น
3. ตำบลดงละครมีปัญหำด้ำนสัญญำณอินเตอร์ทำให้ในบำงกรณีกำรประสำนงำน
ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนเกิดกำรสื่อสำรที่เข้ำใจไม่ตรงกัน

ผู้รับผิดชอบ ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ เบอร์ติดต่อ 091-179-6999
ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก

