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ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ต ำบลท่ ำทรำย มีแม่นำนครนำยกเป็น ศูน ย์กลำงของตำบล มีเรือขนส่ง
สินค้ำจำกจังหวัดต่ำง ๆ เป็นทำงผ่ำนไปยังพระนคร (กรุงเทพฯ) ในอดีต และ
พืนที่ท่ำทรำยมีทรำยจำนวนมำก ผู้ที่กลำงแม่นำ และมีอยู่แห่งเดียวคือบริเวณ
หน้ำ วัด ท่ ำทรำย เป็น ล ำนำที่ ตืนเขิ น เป็น ทำงข้ำมของวัว ควำย และช้ำง
ปัจจุบันตำบลท่ำทรำยประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้ำนไร่ หมู่ที่ 2
บ้ำนโพธำรำม หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำทรำย หมู่ที่ 4 บ้ำนคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้ำนท่ำ
ศำลำ หมู่ ที่ 6 บ้ ำ นโรงหิ น หมู่ ที่ 7 บ้ ำ นบำงควำยลุ ย พื นที่ ร วมประมำณ
16,162.50 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลพรหมณี ทิศใต้ติดต่อกับตำบลดอนยอ
ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ กั บ ต ำบลท่ ำ ช้ำ ง ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่อ กั บ ต ำบลบำงอ้อ
จำนวนประชำกรทังหมด 1,270 ครัวเรือน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
ทำนำ, ทำสวนมะยงชิด,มะปรำงหวำน ที่ขึนชื่อและยังมีกำรปลูกสวนมะดันกัน
เป็นจำนวนมำก ปลูกผักสวนครัวหลังฤดูทำนำเก็บเกี่ยวข้ำวแล้วรำษฎรจะ
เพำะปลูกพืชในพืนที่นำ เช่น ข้ำวโพด เผือก แตงโม แตงกวำ ถั่ว และเพำะ
เห็ด ฟำงจำกฟำงข้ำวที่ เก็บ เกี่ยวแล้วเป็นรำยได้เสริม ภูมิป ระเทศเป็นที่ลุ่ม
พืนที่เหมำะแก่กำรเกษตร มีแม่นำนครนำยกไหลผ่ำน ด้ำนกำรศึก ษำมีศูนย์
พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก หมู่ 3 และโรงเรี ย นท่ ำ ทรำย หมู่ 3 ด้ ำ นสำธำรณสุ ข มี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำทรำย

TPMAP ความต้องต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ตำบลมุ่งสู่พอเพียง

ตำบลมุ่งสู่ยั่งยืน

กลไลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมกำรดำเนินงำนตำบลท่ำทรำย 5 คน ทำหน้ำที่ แปลงนโยบำย และ
ภำรกิจของ อว. ของ อบต.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นแผนปฏิบัติงำน มอบหมำยงำน
และกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำน จัดหำสถำนที่ อุปกรณ์ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงำน
2. โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน เป็นลักษณะ Area-based โดยผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับ
มอบหมำยให้ รับผิดชอบภำรกิจยกระดับตำบล ที่เฉพำะเจำะจง โดยพิจ ำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน เช่น ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ควำมรู้ด้ำนแหล่งท่องเที่ยว ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยี ควำมรู้ในกำรประสำนงำนภำยในพืนที่ เป็นต้น ลักษณะกำรทำงำนจะเน้นกำร
ทำงำนเป็นทีม โดยพิจำรณำงำนที่ต้องดำเนินกำร เช่น งำนด้ำนกำรตลำดผู้รับผิดชอบที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถงำนด้ำนกำรตลำดจะเป็นผู้รับผิ ดชอบหลัก และผู้อื่นเข้ำไปร่วมทำงำนใน
ลักษณะที่ช่วยแบ่งงำนกันทำตำมควำมถนัด กำหนดให้มีกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือและ
อธิผลลั
บำยรำยละเอี
ยดของด้ำนในแต่ละด้ำนที่ต้องไปดำเนินกำรเพื่อยกระดับตำบล
พธ์
1. ผู้ปฏิบัติงานโครงการ จานวน 15 คน ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 5 คน ประชำชน 5 คน และนักศึกษำ 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ ผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำร่วมอบรมกับทำง อว. ในทุกหลักสูตรที่กำหนด ทัง digital literacy,
English literacy, Financial literacy และ Social literacy
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ดำเนินกำร 5 กิจกรรม คือ กำรพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
โปรแกรมกำรท่อ งเที่ยวของตำบล การพัฒนำแผนธุรกิจ ควำมรู้กำรบัญชี และกำรตลำดออนไลน์ และกำร
ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรโปรแกรมกำรท่องเที่ยวของตำบล
4. Community Big Data สำรวจข้อมูลตำมรำยกำรฐำนข้อมูลของ อว.

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1.สำมำรถเพิ่มจำนวนผูป้ ระกอบอำชีพทีค่ วำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรตลำดและกำรท่องเที่ยวจำนวนได้ 20 รำย
2. มีเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในตำบลท่ำทรำยจำนวน 1
เส้นทำง เพื่อแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มำเยียนตำบล
ท่ำทรำย
3. เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ โดย
จัดทำแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบกำรนำสินค้ำมำจำหน่ำย
4. สร้ำงรำยได้ให้ผู้ประกอบกำรในกำรจำนวนสินค้ำได้
มำกกว่ำ 25,000 บำท จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบ
ออนไลน์
5. จัดทำฉลำกสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบกำรที่
เข้ำร่วมโครงกำร

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เพื่อศักยภำพผู้ประกอบกำรใน
กำรแปรรูปสินค้ำโดยใช้วัตถุดิบ
ภำยในตำบล
2. สร้ำงควำมตระหนักถึงภูมิ
ปัญญำด้ำนวัฒนธรรมและเกิด
กระแสควำมสนใจรือฟืน้ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. เพิ่มควำมตระหนักให้แก่ชมุ ชน
ในกำรลักษณะภูมิปัญญำท้องถิ่น

ควำมยำกจนสำมำรถวัดได้จำกดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ หรือ
ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจำรณำจำก 5 มิติ
ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ และด้ำน
ข้อเสนอแนะ
กำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหำได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน
การพัฒนาพื้นที่
1. ประชำชนมีควำมรู้ในเรื่ อ งกำรผลิตแปรรู ป และช่องทำงกำรจั ด
จำหน่ำยสินค้ำ เพื่อนำไปสู่สินค้ำมำตรฐำน
2. นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลเบืองต้น กำรมำท่องเที่ยวในตำบลท่ำทรำย ได้
รับรู้ถึงควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์
3. ให้ประชำชนมีอำชีพมั่นคง และมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี

1. กำรกำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร ทำให้เกิดกำรทำงำนที่ไม่
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของส่วนกลำงได้
2. ควรดำเนินโครงกำรนีอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถประคับประคองให้กลไกชุมชน
สำมำรถยืนได้ด้วยตนเองมั่นคงมำกขึน
3. ตำบลท่ำทรำยมีปัญหำด้ำนสัญญำณอินเตอร์ทำให้ในบำงกรณีกำรประสำนงำนระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนเกิดกำรสื่อสำรที่เข้ำใจไม่ตรงกัน

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัชสรัญ รอดยิม
เบอร์ติดต่อ 081-825-9290

