ศักยภาพตาบล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
•

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ าบลบางปลา

ก่อน
ตาบลทีอ่ ยู่รอด
•

หลัง
ตาบลมุ่งสู่ ความยัง่ ยืน

กิจกรรมทีด่ าเนินการ

•
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ การทาการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก และการปลูกผักเพื่อผลิต
อาหารไว้ทานภายในครัวเรื อน
•
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ าภูฐานในซุม้ ขนาดเล็ก

•
ส่งเสริ มการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นสื่ อออนไลน์บนเพจ facebook ชื่อ U2T Bangpla Nakhonpathom
เช่น การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เห็ดนางฟ้ าภูฐาน จากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ การทาการเกษตร
ในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อเพิม่ มูลค่าทางสิ นค้า

• TPMAP ความต้ องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

ขนมไทยบ้านเกาะแรต ม.11
วิสาหกิจผูผ้ ลิตและแปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตรบางปลาคลองนก:
การแปรรู ปจากมัลเบอร์รี่(บ้านสวน
แม่อุย้ ) ม.1
โครงการโรงเรี ยนปลอดขยะ
ผลิตภัณฑ์จกั สานจากผักตบชวา
กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

•
•

•

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเรี ยน
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการจัดการเรี ยนรู ้
เกษตรทฤษฎีใหม่โคก
หนองนาเพื่อการเรี ยนรู ้
แบบพอเพียง
โครงการอบรมให้ความรู ้
สร้างสังคมสีเขียวและการ
ลดปัญหาฝุ่ นละออง
PM2.5

อาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย
ดาเนินการตามนโยบายด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง DM HT (DPAC)
โครงการจัดการหมู่บ้านต้นแบบ บ้านสะอาด
สิ่งแวดล้อมดี ผูส้ ูงอายุปลอดภัย ปี 2564 หมูบ่ ้านเกาะแรต
หมู่ที่ 11 ตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

•
•
•
•
•
•
•
•

•

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
โครงการเยียวยาเกษตรกร
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

•

• การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานผักตบชวา ขนมไทย และข้าว กข43 จากโรงสี ขา้ วชุมชน

รณรงค์ให้ชาวบ้านร่ วมฉีดวัคซี น
ป้ องกนั ไวรัสโควิด-19
ให้ความรู ้เกีย่ วกบั วิธีใช้แอพพลิเคชัน่
หมอพร้อม
แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
ให้ชาวบ้านในชุมชน
ให้ความรู ้ และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ป้ องกนั โรค โควิด-19 กบั ชาวบ้าน
ฝากครรภ์คุณภาพ เสริ มสร้างสายใย
รักแม่สู่ลูก
ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี

การพัฒนาพืน้ ที่

โจทย์การพัฒนา
•
ส่งเสริ มรายได้ให้ครัวเรื อนภายในชุมชนตาบลบางปลา
•
พัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อนและชุมชน
•
ทาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานผักตบชวา ขนมไทย และข้าว กข43 จากโรงสี ขา้ วชุมชน
•
ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนไทยทรงดา (ม.12)

•

• ให้ความรู ้และเชิ ญชวนชาวบ้านฉี ดวัคซี นป้ องกันโควิด-19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและ
เจลล้างมือกับชาวบ้านในชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสาธารณสุ ขตาบล และวัดในตาบลบางปลา

กลไกการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูจ้ ดั การตาบล
อาจารย์ นพดล มณี รัตน์

ผูร้ ับจ้างงานในตาบล
หัวหน้าทีมตาบลและคณะ
•
•

•

องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางปลา
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตาบลบางปลา

ครัวเรื อนเป้ าหมาย
•
•

ครัวเรื อนผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ครัวเรื อนต่อยอดพัฒนา

ผลลัพธ์

1. การจ้างงาน : อัตราการว่างงานลดลงโดยมีการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิต และประชาชนในตาบล
2. การพัฒนาทักษะ : มีการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ าภูฐานในพื้นที่ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยงั
มีการส่งเสริ มอาชีพการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย และฝึ กฝนสมาชิ กกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ให้มีช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าและจัดส่ งสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ได้ดีข้ ึน
3. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยส่ งเสริ มอาชี พและพัฒนาการจาหน่าย
สิ นค้าเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ และลดความยากจนอย่างยัง่ ยืน
4. มีการบันทึกข้อมูลชุมชน ลงในฐานข้อมูลกลาง เพื่อนาไปส่ งเสริ มและพัฒนาตาบลในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
• ควรมีผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการแปรรู ปผลผลิตภายในชุมชน มาให้คาแนะนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกวิธี
และมีมาตรฐาน
• ควรมีผปู้ ระกอบการ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน มาช่วยในการเป็ นต้นแบบ หรื อนาเสนอ
แนวทางที่เป็ นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยมแบบยัง่ ยืน

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ นพดล มณี รัตน์ เบอร์ติดต่อ 089-8378740
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• การท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บา้ นไทยทรงดา (อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

•

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ

ก่อนการเข้าร่ วมโครงการ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 6,256.25 บาท/เดือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 75,075 บาท/ปี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาหน่ายได้ลดลงเนื่ องจากสถานการณ์โควิด-19
หลังจากเข้าร่ วมโครงการ
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 47.95
192,000บาท/ปี
12,000บาท/ครัวเรื อน
2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนได้รับความสนใจ และเป็ นที่รู้จกั เพิ่มขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่ อออนไลน์

•

ผลลัพธ์ เชิงสังคม

1. มีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อใช้บริ โภคภายในครัวเรื อนและจาหน่ายสู่ ชุมชน
2. มีอาชี พใหม่ เช่น การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ าภูฐาน
3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานโครงการ และการส่ งเสริ มอาชี พให้สมาชิ กในชุมชน
4. อัตราการว่างงานลดน้อยลง
5. ประชากรได้รับบริ การพื้นฐานด้านสาธารณสุ ขเพิ่มขึ้น เช่นการดูแลตนเองช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

