
      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

001 บ้ำนพร้ำว 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (001 บ้านพร้าว) 

 

1.1 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

1.2 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิและยกระดบักำรเลี้ยงวัวชนแบบครบวงจรรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยว 
1.3 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเลี้ยงวัวชนที่ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรในชุมชน และทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงเกษตรในต ำบลบ้ำนพร้ำว 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมีรำยได้จำกกำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบรกิำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวัวชน เพิ่มข้ึน 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลบ้ำนพร้ำวเพิม่ขึ้น 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูหญ้ำ
และเลี้ยงวัวชน (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่พฒันำสินค้ำและบริกำรจำกธุรกจิวัวชน (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

001 บ้ำนพร้ำว 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (001 บ้านพร้าว) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  80 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 18.75 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.25 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.25 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.25 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.25 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.25 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.25 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

001 บ้ำนพร้ำว 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.25 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.25 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.25 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.25 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.5 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.25 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.25 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.25 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.25 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

001 บ้ำนพร้ำว 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.25 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.25 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 18.75 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.25 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.25 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.25 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.25 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.25 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.25 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

001 บ้ำนพร้ำว 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.25 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.25 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.25 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.25 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.5 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.25 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.25 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.25 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.25 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

001 บ้ำนพร้ำว 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (001 บ้านพร้าว)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมกำรท ำตลำดออนไลน์ | พัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้น่ำสนใจ | อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรแปรรปู | 
เพิ่มอ ำนำจกำรตอ่รองของผู้ผลิตและผูซ้ื้อ | ลดต้นทุนกำรผลติ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ท่องเที่ยวบรบิทชุมชน | ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ระบบสุขภำพต ำบล |  

3.4 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- เพิ่มจิตส ำนึกของประชำชนต่อกำรพฒันำสิง่แวดล้อม | งบประมำณสนบัสนุนกำรพฒันำสิ่งแวดล้อม 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

002 ป่ำพะยอม 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (002 ป่าพะยอม) 

 

1.4 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.5 ชื่อโครงการ : โครงกำรสินทรัพยจ์ำกขยะและมลูสัตว์ชุมชนสู่วิถีใหม่ 
1.6 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกขยะและมูลสัตว์เป็นสินทรัพยท์ี่ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรในชุมชน และทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้กบัเกษตรกรในพื้นที่ต ำบลป่ำพะยอมในกำรแปรรูปวัสดเุศษเหลือจำกกำรท ำเกษตร ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ปุ๋ยและแก๊สชีวภำพส ำหรบัใช้ในครัวเรือน ซึ่งมจี ำนวนผูเ้ข้ำร่วมอบรม ไม่น้อยกว่ำ 
50 คน 2. เกษตรในชุมชนมีรำยจ่ำยลดลง 10-15 %  

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิต (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรูป
วัสดุเศษเหลือเป็นสินทรัพย์จำกขยะและมูลสัคว์ (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ำก

ขยะและมลูสัตว์ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

002 ป่ำพะยอม 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (002 ป่าพะยอม) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  66 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.58 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.58 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 15.16 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.58 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 15.16 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 15.16 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.58 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.58 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.58 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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002 ป่ำพะยอม 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.58 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.58 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.58 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.58 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.58 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.58 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.58 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.58 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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002 ป่ำพะยอม 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.58 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.58 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.58 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.58 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.58 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.58 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 15.16 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.58 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.58 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.58 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.58 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.58 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.58 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.58 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.58 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.58 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.58 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (002 ป่าพะยอม)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- อยำกให้มีศูนย์รวมในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำต ำบล/ กำรจัดอบรมทักษะอำชีพ/ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ไปสู่ Otop / จัดอบรมควำมรู้ในกำรพฒันำแพคเกจของผลิตภัณฑ์/ กำรประชำสัมพันธ์โปรโมทสินค้ำ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-   
- โปรโมทประชำสัมพันธ์ ( หลวงพ่อทพิยเนตรหรือพ่อท่ำนตำบอด )สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ ำต ำบล / 

- จัดเป็นงำนประจ ำปเีฉพำะของหลวงพ่อทิพยเนตร เพื่อใหเ้ป็นงำนประจ ำต ำบลป่ำพะยอม ปลีะ 1 ครั้ง
เพื่อจะได้เชิญชวนให้คนอื่นเข้ำมำทอ่งเที่ยวที่ต ำบลป่ำพะยอม/- จัดท ำสื่อโฆษณำ โปรโมททำงโซเชียลต่ำงๆ 
ป้ำยบอกทำง บอกพิกัดของวัดที่ชัดเจน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-   

-มีเครื่องออกก ำลังกำยที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน/มเีครื่องออกก ำลังกำยที่ทันสมัยและ เหมำะกบัทุกเพศ
ทุกวัย/ มีสถำนที่ทีเ่พียงพอและเอื้ออ ำนวยต่อใช้ในกำรออกก ำลังกำย เช่น เต้นแอโรบกิ/ มีระบบกำรจัดเกบ็
ขยะที่ถูกต้องตำมสุขอนำมัย  

3.5 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
-  
- -จัดกำรอบรมเรือ่งกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม / 
- - จัดภูมิทัศน์สถำนที่ต่ำงๆให้ดูสะอำดสวยงำม/ 
- - กำรจัดกำรระบบสง่น้ ำ กักเก็บน้ ำ ใหเ้พียงพอ/ส ำหรบักำรท ำกำรเกษตรตลอดทั้งปี/ 
- -จัดอบรมเรื่องกำรคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง หรือจะท ำเป็นโครงกำรเช่น โครงกำรขยะแลกไข่ 
- โครงกำรขยะเเลกของ เป็นต้น 
-  
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (003 เกาะเต่า) 

 

1.7 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

1.8 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิสุขภำพผูสู้งวัยเพื่อกำรสร้ำงสุขภำวะและกำรอยู่ร่วมกันในชุมชน 
1.9 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สง่เสรมิสุขภำพผู้สงูวัยในต ำบลเกำะเต่ำให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้รักสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน และทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงสุขภำพในต ำบลเกำะเต่ำ 2. ผูป้ระกอบกำรชุมชนมีรำยไดจ้ำกกำรจัด
หลักสูตรดูแลสุขภำพและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรที่เกีย่วข้องกับกำรดูแลสุขภำพผู้สงูอำยุ เพิม่ขึ้น 
10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลเกำะเต่ำเพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สมุนไพรในพื้นที่ (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรที่แปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพผู้สงูอำยุ (กลำงน้ ำ) 

และผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

003 เกำะเต่ำ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (003 เกาะเต่า) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  98 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.11 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.11 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10.21 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10.21 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 25.52 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.11 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.11 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 25.52 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.11 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.11 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 20.41 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.11 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.11 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.11 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.11 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.11 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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003 เกำะเต่ำ 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.11 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.11 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.11 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.11 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10.21 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.11 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 25.52 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20.41 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.11 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.11 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10.21 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.21 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.11 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.11 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.11 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.11 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.11 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.11 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.11 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10.21 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 25.52 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.11 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.11 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20.41 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.11 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.11 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.11 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 15.31 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10.21 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.11 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.11 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.11 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 15.31 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.11 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.11 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.11 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10.21 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.11 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 25.52 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20.41 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.11 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.11 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10.21 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.11 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.11 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.11 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.11 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.11 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (003 เกาะเต่า)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรท ำตลำดออฟไลน์ในชุมชน/ส่งเสริมกำรท ำตลำด 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมึนไพรพอกเขำบรรจุภัณฑ์ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ/กำรบริหำรจัดกำร 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมสุุขภำพคนวัยท ำงำนด้วย3อ2ส.  

3.6 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ฝกึอบรมค่ำยอำสำพฒันำ เพื่อร่วมรักษำพฒันำสิง่แวดล้อม  ต้นน้ ำ ล ำคลอง ป่ำไม้ ให้เกิดควำม

ยั่งยืน/กำรจัดกำรทรัพยำกร 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (004 ลานข่อย) 

 

1.10 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.11 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.12 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยว 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรจัดกำรเกษตรเชิงระบบในชุมชนในชุมชน และทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ด้ำนเกษตรเชิงระบบในต ำบลลำนข่อย 2.ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแปรรปูจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น 
10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลลำนข่อยเพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ผัก ผลไม้ และท ำปศุสัตว์ (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่แปรรปูผลผลติทำงกำรเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ (กลำงน้ ำ) 
และผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (004 ลานข่อย) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  91 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.5 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.5 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.98 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.98 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.5 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 21.98 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 16.49 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10.99 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.5 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10.99 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.5 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.5 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.5 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

004 ลำนข่อย 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10.99 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.99 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.5 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.5 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.5 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.99 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10.99 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.5 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.5 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.5 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

004 ลำนข่อย 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.5 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.5 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.5 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10.99 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.5 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.5 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.99 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.5 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.5 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.5 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.5 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

004 ลำนข่อย 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.5 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.99 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.5 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.5 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.5 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.5 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10.99 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.5 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.5 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.5 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

004 ลำนข่อย 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (004 ลานข่อย)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมกำรท ำกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรท ำตลำดออนไลน์ | ประชำสมัพันธ์กำรท่องเทีย่ว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิระบบสุขภำพต ำบล | อบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพ  

3.7 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ธนำคำรขยะ 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

005 ควนขนุน 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (005 ควนขนุน) 

 

1.13 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.14 ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำรในมติิจิตวิญญำณและภูมปิัญญำท้องถ่ิน 
1.15 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกภูมิปญัญำให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 
และทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมในต ำบลควนขนุน 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำภูมปิญัญำทีเ่กี่ยวข้องกบัมิติจิตวิญญำณ เพิ่มข้ึน 
8% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลควนขนุนเพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
วัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรทีพ่ัฒนำสินค้ำและบริกำรจำกภูมิปัญญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

005 ควนขนุน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (005 ควนขนุน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  52 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 9.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 9.62 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 9.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 38.47 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 9.62 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 9.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 9.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 9.62 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 9.62 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 9.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 9.62 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 9.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 19.24 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 9.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 9.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 9.62 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

005 ควนขนุน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 9.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 28.85 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 9.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 9.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 9.62 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 9.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 9.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 28.85 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 9.62 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 9.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 9.62 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 9.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 9.62 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 9.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 9.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 9.62 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

005 ควนขนุน 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 9.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 9.62 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 9.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 9.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 38.47 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 9.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 9.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 9.62 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 9.62 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 9.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 9.62 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 9.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 19.24 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 9.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 9.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 9.62 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

005 ควนขนุน 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 9.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 28.85 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 9.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 9.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 9.62 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 9.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 9.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 28.85 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 9.62 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 9.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 9.62 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 9.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 9.62 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 9.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 9.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 9.62 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

005 ควนขนุน 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (005 ควนขนุน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสำคู/พฒันำผลิตภัณฑ์ข้ำว/ส่งเสรมิกำรตลำดออนไลน์ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  เเผนที่เเนะสถำนที่ท่องเที่ยวในชุมชน/โปรโมทเเห่งท่องเทีย่วทำงสื่อโซเชียลมีเดีย 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ศูนย์ออกก ำลังกำยประจ ำต ำบล / สง่เสรมิเเละอนรุักษ์หมอพื้นบ้ำน  

3.8 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- รณรงค์กำรจัดกำรขยะเเละเเก้ปญัหำขยะในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

006 ทะเลน้อย 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (006 ทะเลน้อย) 

 

1.16 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.17 ชื่อโครงการ : โครงกำรท่องเที่ยวคุณภำพและผลิตภัณฑส์ร้ำงสรรค์ 
1.18 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรจัดกำรเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในชุมชนและ
ทักษะ เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้ำงสรรค์ในต ำบลทะเลน้อย 2. ผู้ประกอบกำรโรงแรมในพื้นทีท่ะเลน้อยมี
รำยได้จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์จำกกระจูดและผกัตบชวำ 
เพิ่มข้ึน 10%  

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลทะเลน้อยเพิม่ขึ้น 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกู
กระจูดและผักตบชวำ (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรทีพ่ัฒนำสินค้ำจำกกระจูดและผักตบชวำ (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

006 ทะเลน้อย 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (006 ทะเลน้อย) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  35 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 28.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 71.43 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

006 ทะเลน้อย 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

006 ทะเลน้อย 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

006 ทะเลน้อย 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (006 ทะเลน้อย)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมพัฒนำรูปแบบใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์กระจูด | ส่งเสริมกำรตลำดออนไลน์ | รวมกลุ่มจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์กระจูด | ห้องอบพลังงำนแสงอำทิตย์ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ฝึกอบรมผู้น ำเที่ยว | อบรมด้ำนโภชนำกำรผู้ประกอบกจิกำร | ส่งเสริมกำรท ำตลำดออนไลน์ | 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  อบรมกำรเฝ้ำระวังปอ้งกันโควิคและโรคติดต่อทั่วไป | ส ำรวจก ำจัดยุงลำยในต ำบล  

3.9 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- จัดอบรมปญัหำสีย้อมกระจูด | ธนำคำรขยะประจ ำต ำบล 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (007 นาขยาด) 

 

1.19 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.20 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนบัสนนุกำรท่องเที่ยวพอยน้อย-พอยใหญ ่
1.21 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนและ
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ส่งเสรมิแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "พอยนอ้ย-พอยใหญ่" ต ำบลนำขยำด 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมี
รำยได้จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกำรจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำเป็นของที่ระลึก 
เพิ่มข้ึน 8% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลนำขยำดเพิม่ขึ้น 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรทีผ่ลิตสินค้ำจำกภูมิปัญญำเปน็ของทีร่ะลึก (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (007 นาขยาด) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  66 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 22.73 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.58 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 30.31 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 15.16 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.58 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 22.73 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 15.16 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 30.31 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 30.31 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 22.73 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 15.16 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 15.16 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (007 นาขยาด)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ท ำกำรตลำดออนไลน์ | พัฒนำPackaging  | หำตลำดใหมเ่พื่อเพิ่มยอดขำย | พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เก็บได้
นำนข้ึน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ฝึกอบรมผู้น ำเที่ยว | ส่งเสริมให้มีกจิกรรมให้นักทอ่งเที่ยว | มีกำรประชำสัมพันธ์ในหลำยๆด้ำน | 

ปรับปรงุสภำพแวดลอ้มบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  มีกำรฝึกอบรมกำรออกก ำลังกำยที่ถูกต้องในแต่ละวัย | มีกำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัโภชนำกำร | เครื่อง
ออกก ำลงักำยมีไม่เพียงพอ  

3.10 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- อบรมให้มกีำรจัดกำรขยะที่ถูกต้อง | ให้ควำมรู้ในเรื่องกำรใช้สำรเคมีส ำหรบักำรท ำกำรเกษตร 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (008 พนมวังก)์ 

 

1.22 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.23 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรและ OTOP/SMEs 
1.24 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรจัดกำรเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในชุมชนและ
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้กับผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs ในพื้นที่ต ำบลพนมวังก์ด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
สร้ำงอัตลกัษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอ ผลิตภัณฑ์จำก
กะลำมะพร้ำว และผลิตภัณฑจ์ำกสมุนไพร ผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรม จ ำนวน 50 คน 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ เพิ่มข้ึน 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่แปรรูป
ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs 

(ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (008 พนมวังก)์ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  50 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 20 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 20 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 10 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 20 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 10 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 10 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 20 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (008 พนมวังก์)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมกำรปลกูผกัออแกนิก| สง่เสรมิกำรท ำตลำดออนไลน ์

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  สร้ำงสวนสำธำรณะที่เหมำะกบัท่องเที่ยวและพักผ่อน|พฒันำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติในต ำบล 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  เทคโนโลยีด้ำนกำรเก็บรักษำและแปรรูปผักและผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

3.11 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรคัดแยกขยะ|กำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดินในครัวเรือน 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (009 แหลมโตนด) 

 

1.25 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.26 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตกำรเกษตรอินทรยี์ และบูรณำกำรฟื้นฟูกลุ่มวิสำหกจิ และ
สร้ำงผลิตภัณฑ์ OTOP 

1.27 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชนและทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำกแตงโม ผลิตภัณฑ์จำกพริก และ
ผลิตภัณฑ์จำกผกัพื้นบ้ำน 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ยอดขยำยไม่น้อยกว่ำ 100,000 
บำท/ป ี

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตแตงโม พริก และผัก (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่
แปรรปูผลผลิตแตงโม พรกิ และผกัเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (009 แหลมโตนด) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  73 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 34.25 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.85 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.85 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.85 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 13.7 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.85 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.85 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 27.4 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.85 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.85 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.85 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.85 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.85 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.85 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.85 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.85 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.85 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.85 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.85 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.85 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.85 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.85 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.85 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.85 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.85 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.85 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.85 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.85 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.85 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.85 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.85 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.85 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.85 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.85 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.85 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.85 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.85 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.85 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.85 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.85 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.85 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.85 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.85 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 13.7 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.85 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.85 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.85 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.85 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 20.55 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.85 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.85 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.85 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.85 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.85 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.85 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.85 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.85 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.85 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.85 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.85 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.85 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.85 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.85 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.85 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

009 แหลมโตนด 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (009 แหลมโตนด)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ชุมชนแหลมโตนดมีควำมหลำกหลำย ด้ำนวัยวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งมีกำรประกอบอำชีพทำงด้ำน
กำรเกษตรทีห่ลำกหลำย  มีกำรจัดต้ังกลุ่ม แต่ขำดกำรด ำเนนิงำน อย่ำงต่อเนื่อง  เนื่องจำกขำดผู้น ำกลุ่มที่
เข้มแข็งอีกทั้งงบประมำณไมเ่พียงพอ   นอกจำกนี้ยังขำดกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  9  ชุมชนแหลมโตนดสำมำรถพฒันำ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วได้เพรำะมสีถำนที่ใหเ้ช็คอิน   กำรเดินทำง

ก็สะดวกสำมำรถเดินทำงรถไฟรถยนต์ส่วนตัวได้  มีตลำดนัดที่สำมำรถ ซื้อของทีเ่ป็น ของพื้นถ่ินในชุมชน   มี
วัดที่ศักดิ์สิทธ์ิสำมำรถมำกรำบไหว้ขอพร   และมีศูนย์กำรเรยีนรู้เกี่ยวกบัพืชสมุนไพรให้ได้ศึกษำ  และมีแตงโม
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้ำงช่ือเสียงให้กบัชุมชน  อีกทั้งสำมำรถ เยี่ยมชมฟำร์มเลี้ยงเป็ดและก็ฟำรม์เลี้ยงแพะ ซึ่ง
เป็นสัตว์เศรษฐกจิของชุมชน  เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัคนชุมชน หำกมีกำรพฒันำเส้นทำงท่องเที่ยวข้ึน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  คนในชุมชนมีองค์ควำมรู้ในอำชีพของตนเอง แต่ขำดกำรถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นหลังและคนในชุมชน
ได้รับรู้  นอกจำกนี้ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์และช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์  

3.12 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและใหทุ้กคนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม 

เช่น  กำรคัดแยกขยะจำกครัวเรือน   ตั้งธนำคำรขยะเอำขยะมำแลกเป็นเงิน   นอกจำกนี้  จัดฝกึอบรมให้กับ
คนในชุมชนเรื่องกำรท ำปุ๋ยหมกัหรือก๊ำซชีวภำพ  จำกเศษอำหำรในครัวเรือน   หรือกำรเผำถ่ำนจำกเศษวัสดุ
ไม้ใบไม้  เป็นกำร ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน  หำกเหลือมำกพอสำมำรถจัดจ ำหน่ำยแก่คนในชุมชนได้   
นอกจำกนีส้่งเสริมให้คนในชุมชนใช้วัสดุธรรมชำติ กำรห่อหรือแพ็คผลิตภัณฑ์ในชุมชน  และควรเพิ่มศูนย์
เรียนรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้ม ในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้กบัคนในชุมชนต่อไป 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

010 โตนดด้วน 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (010 โตนดด้วน) 

 

1.28 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรเพิ่มรำยไดห้มุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.29 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำศักยภำพกำรเลี้ยงไก่พื้นเมอืง 
1.30 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
ครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชนและทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่ได้รับกำรพฒันำทักษะในกำรกำรประกอบำชีพและมีรำยได้เพิ่มข้ึนจำกกำรเลี้ยงไก่
พื้นเมือง อย่ำงน้อย 3,000 – 5,000 บำท/รอบกำรผลิต (2-3 รอบกำรผลิต / ปี)  

2. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตไก่พื้นเมือง (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่แปร
รูปไก่พื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP (ปลำย

น้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

010 โตนดด้วน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (010 โตนดด้วน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  74 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.76 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.76 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 13.52 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 20.28 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.76 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 13.52 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.76 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.76 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.76 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.76 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

010 โตนดด้วน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 13.52 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 13.52 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.76 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.76 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.76 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.76 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 20.28 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.76 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.76 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.76 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

010 โตนดด้วน 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.76 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.76 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.76 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.76 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.76 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.76 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.76 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 27.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.76 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

010 โตนดด้วน 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 13.52 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.76 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.76 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.76 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.76 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 20.28 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.76 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.76 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.76 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

010 โตนดด้วน 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (010 โตนดด้วน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด | กำรพัฒนำแพคเกจสินค้ำ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  แหล่งขำยสินค้ำ | จุดเช็คอินแห่งใหม ่

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  แหล่งเรียนรู้กำรท ำเกษตรอินทรีย์ | กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี  

3.13 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรแก้ไขปัญหำขยะในชุมชน | กำรรักษำสิง่แวดล้อมในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

011 ปันแต 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (011 ปันแต) 

 

1.31 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.32 ชื่อโครงการ : โครงกำรแปรรปูข้ำวสังข์หยดและผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแบบ
ครบวงจร 

1.33 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
ครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชนและทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหมจ่ำกข้ำวสังข์หยดที่มสี่วนผสมของน้ ำผึ้งและพืชสมนุไพรในพื้นที่ต ำบลปันแต  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยอดขำยไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำท/ปี 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตข้ำวสังข์หยด (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่
แปรรปูข้ำวสังข์หยดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP 

(ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

011 ปันแต 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (011 ปันแต) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  92 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.44 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.44 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.44 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10.87 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.44 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.44 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.44 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.44 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.44 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.44 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.44 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.44 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.44 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

011 ปันแต 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.44 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.44 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.44 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.44 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.44 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.44 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.44 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.44 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.44 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.44 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.44 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.44 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.44 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.44 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.44 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

011 ปันแต 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.44 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.44 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.44 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.44 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.44 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.44 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.44 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.44 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.44 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.44 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.44 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.87 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.44 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.44 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.44 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.44 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

011 ปันแต 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.44 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.44 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.44 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.44 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.44 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.44 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.44 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.44 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.44 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.44 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.44 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.44 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.44 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.44 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.44 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

011 ปันแต 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (011 ปันแต)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรแปรรปูผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์|หมูแดดเดียว|กะปิกุ้ง/ปลำ|ผักผลไม้ปลอดสำรพิษ|โอทอป  ถุง
กระดำษจำกทำงปำล์ม 

 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  เพิ่มจุดเชคอินจำกสถำนที่เที่ยวเดิม|สร้ำงตลำดสินค้ำพื้นบำ้นเพื่อน ำสินค้ำในทอ้งถ่ินมำ

จ ำหน่ำย|ซ่อมแซมแหลง่ท่องเที่ยวเดิมทีม่ีอยู่แล้วประชำสมัพนัธ์ใหม่ให้เป็นทีรู่้จัก 
 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยชุมชนด้ำนสำธำรณสุข/สุขภำพ |ซื้อเครือ่งวัดควำมดัน เบำหวำน เพิม่ให้กบั
รพ.สต.เพือ่ให้น ำไปใช้ตรวจสุขภำพประชำชนในชุมชนได้ทั่วถึงข้ึน 

  

3.14 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธีและขอสนบัสนุนทำงอบต.เพื่อจัดให้มกีำรรับซือ้ขยะเพือ่เพิม่รำยได้

แก่ชุมชน |พัฒนำและจัดท ำแหลง่น้ ำชุมชนอย่ำงเป็นระบบ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (012 ดอนทราย) 

 

1.34 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.35 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชนตำมรอยประวัติศำสตร์และต ำนำนท้องถ่ิน 
1.36 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.3 กำรพัฒนำใหก้ับผู้ประกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนวิถีใหม่ชน และ
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ2.1 กำรพฒันำแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรบักำรจัดกำร
ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.3 กำรพัฒนำใหก้ับผู้ประกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนวิถีใหม่ชน และ
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมในต ำบลดอนทรำย 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทีส่ะท้อนประวัติศำสตร์ชุมชน เพิ่มข้ึน 8% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลดอนทรำยเพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบรกิำรจำกภูมิปัญญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (012 ดอนทราย) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  109 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 22.94 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 13.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 18.35 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 18.35 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.59 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.59 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 18.35 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 13.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.59 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.59 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 18.35 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (012 ดอนทราย)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- อบรมพฒันำผลิตภัณฑ์และร่วมกันค้นหำอัตลักษณ์ของชุมชนสร้ำงสรรค์แนวคิดกำรพัฒนำสินค้ำให้ได้
มำตรฐำนสงู และปรบัปรุงผลิตภัณฑ์เดมิของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำในชุมชน เช่น แพคเกจจิ้งของ
เครื่องแกง กล้วยฉำบ และข้ำวสังข์หยด 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ควรมีรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นกำรส่งเสริม กำรท่องเที่ยวใหม้ีควำมสมดลุในมิติทำง

วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกจิ อันจะน ำไปสู่กำรจัดกำรพฒันำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน , 
ส่งเสริมกำรท ำกำรตลำดด้ำนกำรท่องเที่ยวในด้ำนออนไลน์เพื่อประชำสัมพันธ์ใหม้ำกยิ่งข้ึน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภำพ เช่น จัดกิจกรรม ผู้สูงอำยุที่มปีะสิทธิมำกยิง่ข้ึน และกำรท ำตลำดขำย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทำงด้ำนออนไลน์ เพื่อเพิม่ช่องทำงในกำรกระจำยสินค้ำ  

3.15 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- สนับสนุนกำรสร้ำงงำนในชุมชน กำรส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถยืนด้วยตนเองได้โดยกำรน ำแนว

ทำงกำรปรบัเศรษฐกิจในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

013 มะกอกเหนือ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (013 มะกอกเหนือ) 

 

1.37 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.38 ชื่อโครงการ : โครงกำรฟื้นฟู สร้ำง เสรมิ พัฒนำ และต่อยอดกลุ่มอำชีพวิสำหกจิชุมชนของประชำชน 
1.39 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัวิสำหกิจชุมชนและให้ควำมรู้ในเรื่องเศรษฐกจิเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทัง้
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้กับผู้ประกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลมะกอกเหนือในกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนใน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เห็ด ขนมพื้นบ้ำน ดอกไมจ้ันทน์ ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์
ปีก เครื่องแกง ผลิตภัณฑ์จำกผึง้ ข้ำว ผัก สำคู กระจูด ไม้ดอก และปำล์ม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 50 คน 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ เพิ่มข้ึน 10-15 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตผลผลิตทำงกำรเกษตร (ต้นน้ ำ) 
เกษตรกรที่แปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
OTOP (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

013 มะกอกเหนือ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (013 มะกอกเหนือ) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  71 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 35.22 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.05 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.05 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.09 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 35.22 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.05 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 14.09 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.05 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.05 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

013 มะกอกเหนือ 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.05 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.13 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.05 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 28.17 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.05 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 14.09 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 14.09 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.13 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.05 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

013 มะกอกเหนือ 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.05 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.05 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 35.22 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.13 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.05 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.05 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.05 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 28.17 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.05 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

013 มะกอกเหนือ 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.05 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.13 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.05 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 28.17 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.05 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 14.09 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 14.09 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.05 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

013 มะกอกเหนือ 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (013 มะกอกเหนือ)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- สร้ำงอำชีพ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ประชำสัมพันธ์ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิกำรท ำตลำด  

3.16 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ปลูกต้นไมส้องข้ำงทำง 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

014 พนำงตุง 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (014 พนางตุง) 

 

1.40 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.41 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพจำกทรัพยำกรชุมชน 
1.42 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเนิเวศแบบครบวงจรรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม รวมทัง้ทักษะเพื่อกำรประกอบ
อำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้กบัเกษตรกรในพื้นที่พนำงตงุในกำรแปรรูปวัสดเุศษเหลือในพื้นที่ ได้แก่ ผักตบชวำ และเศษ
เหลือทิง้จำกกำรท ำประมง เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภำพ ผู้เข้ำรว่ม จ ำนวน 50 คน 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกปุ๋ยชีวภำพ 5-10 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรที่ท ำประมง (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรปู
วัสดุเศษเหลือเป็นปุ๋ยชีวภำพ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยปุ๋ยชีวภำพ (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

014 พนำงตุง 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (014 พนางตุง) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  46 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10.87 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.87 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10.87 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10.87 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 32.61 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10.87 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10.87 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10.87 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10.87 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.87 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 32.61 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10.87 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10.87 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 10.87 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

014 พนำงตุง 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10.87 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.87 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10.87 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10.87 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.74 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10.87 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10.87 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10.87 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.74 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.87 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 32.61 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10.87 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10.87 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 10.87 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

014 พนำงตุง 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10.87 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.87 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10.87 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10.87 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.74 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10.87 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10.87 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10.87 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 10.87 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.87 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 32.61 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10.87 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10.87 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 10.87 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

014 พนำงตุง 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10.87 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.87 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10.87 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 10.87 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.74 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 10.87 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.87 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 10.87 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 10.87 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.74 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.87 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 32.61 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 10.87 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 10.87 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 10.87 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

014 พนำงตุง 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (014 พนางตุง)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- พัฒนำผลิตภัณฑ์/กลุ่มวิสหำกจิ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  งบประมำณสนับสนุนกำรในกำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวในต ำบล/ประชำชน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ต้องกำรบุคลำกร เครื่องมือมำสนบัสนุน ยกระดับกำรบรกิำรในต ำบล /ประชำชนต้แ  

3.17 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ต้องกำรขยำยตลำดออนไลน์ เพิม่ช่องทำงทำงกำรค้ำ 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

017 คหูำสวรรค ์

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (017 คูหาสวรรค์) 

 

1.43 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.44 ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดท ำดิจิทลัแพลตฟอรม์ด้ำนกำรตลำดแบบครบวงจร 
1.45 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิรองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสินค้ำในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรด้ำนกำรท ำดิจทิัลแพลตฟอร์มด้ำนกำรตลำดแบบครบวงจร 
รวมทั้งทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้ผูป้ระกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลคูหำสวรรค์ในกำรจัดท ำดิจิตอลแพลตฟอรม์ส ำหรบักำร
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรแบบครบวงจร ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 50 คน  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม เพิม่ขึ้น 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแตเ่กษตรกรผูผ้ลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรปู
ผลผลิตจำกกำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรปูจำกกำรเกษตร (ปลำย
น้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (017 คูหาสวรรค์) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  72 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.95 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.95 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20.84 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.95 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.95 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.95 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.95 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.95 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 13.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.95 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.95 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.95 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 13.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.95 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.95 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 13.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.95 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 13.89 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 13.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.95 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.95 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 13.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.95 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.95 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.95 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (017 คูหาสวรรค์)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ผลิตภัณฑ์ยำสระผม/สบู่/ผงสักฟอกจำกสมุนไพร7ชนิด เช่น ว่ำนหำงจระเข้ อัญชัน โหระพำ เป็นต้น 
ผ่ำนกิจกรรมปลูกสมุนไพรตำมชุมชน ส่งเสริมกำรท ำกำรตลำด บรรจุภัณฑ์ ฝึกอบรมกำรท ำผลิตภัณฑ์ และปัน
ผลสมำชิก 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ข้อมูลกำรท่องเที่ยวแพคเกจ one-day trip ต ำบลคูหำสวรรค์ บรบิทกำรทอ่งเที่ยว 19จุดบรกิำรรถ

สำธำรณะ บรกิำรกำรท่องเที่ยว ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชม 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  โครงกำรสุขภำพ/ตรวจสุขภำพศูนย์แพทย์ชุมชนคูหำสวรรค์  

3.18 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- งบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้มชุมชน กำรอบรมสิ่งแวดล้อม/นวัตกรรมจัดกำรสิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือน ธนำคำรขวด/ปุ๋ยหมกัชุมชม 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (018 พญาขัน) 

 

1.46 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.47 ชื่อโครงการ : โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตบัวหลวงทำงกำรค้ำในรปูแบบเกษตรสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมำะสม 

1.48 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสินค้ำเกษตรในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรด้ำนกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ในชุมชน รวมทั้งทกัษะเพือ่กำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกำรดูแลสุขภำพจำกบัวหลวง จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชำบัวหลวง เม็ดบัว
อบกรอบ รำกบัวอบแห้ง 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ยอดขำยไม่น้อยกวำ 100,000 
บำท/ป ี

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรทีป่ลูกบัวหลวง (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่แปรรปูบัว
หลวงเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

018 พญำขัน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (018 พญาขัน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  85 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.89 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.89 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 17.65 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.89 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.89 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.89 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.89 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.89 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

018 พญำขัน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 11.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.89 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 17.65 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 11.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 11.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.89 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.89 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.89 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 11.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.89 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.89 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.89 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 11.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 11.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.89 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 11.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.89 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 11.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.89 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 17.65 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 11.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 11.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.89 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 11.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.89 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (018 พญาขัน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- อบรมกำรท ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวภำยในต ำบล 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  จัดกำรปัญหำสุขภำพของคนในชุมชน  

3.19 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- มีแหลง่ซื้อขำยสินค้ำในสถำน่ีท่องเที่ยว 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

019 นำโหนด 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (019 นาโหนด) 

 

1.49 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

1.50 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำแหลง่น้ ำชุมชนเพื่อกำรบริโภค อุปโภคและกำรเกษตร 
1.51 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 2.3 กำรพัฒนำทักษะให้กับกลุม่เกษตรกรด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำในชุมชน รวมทัง้ทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้กบัเกษตรกรในชุมชนต ำบลนำโหนดเรือ่งกำรกักเก็บน้ ำไว้ส ำหรบักำรอุปโภค บรโิภค และ
กำรเกษตร ผู้เข้ำร่วม 50 คน ส่งผลให้กำรท ำเกษตรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่ำ 20 %  

2. เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรท ำเกษตรแบบต่อเนื่อง เพิ่มข้ึนจำกเดิม 5-10 % 3. เกิดกำรกระจำยรำยได้
ในทุกห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่เกษตรกรที่ท ำกำรเกษตร (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรูปผลผลิตจำก
กำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกำรเกษตร (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

019 นำโหนด 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (019 นาโหนด) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  61 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 8.2 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.2 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.2 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.2 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.2 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.2 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 32.79 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 32.79 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 8.2 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.2 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 8.2 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 8.2 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 8.2 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 8.2 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.2 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.2 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 8.2 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.2 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.2 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.2 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.2 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.2 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.2 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 8.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 8.2 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.2 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 8.2 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 8.2 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 8.2 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 8.2 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.2 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.2 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 16.4 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.2 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.2 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.2 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.2 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.2 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.2 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 8.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 8.2 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.2 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 24.6 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 32.79 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 24.6 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 8.2 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 16.4 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.2 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 16.4 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.2 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.2 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.2 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.2 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.2 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.2 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 8.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 8.2 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.2 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 8.2 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 8.2 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 8.2 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 8.2 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.2 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.2 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (019 นาโหนด)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ผู้อบรมให้ควำมรุ ้

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ปรับปรงุภูมิทัศน์ทีท่่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ต้องกำรอุปกรณ์ให้ผูสู้งอำยุ  

3.20 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ต้องกำรควำมรู้เกี่ยวกบักำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (020 ชัยบุรี) 

 

1.52 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.53 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำดจิิทลัแพลตฟอรม์ “ลูกเบร่ว่ำยทวนน้ ำ” เพื่อเป็นกลไกเพิม่มลูค่ำ
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนของทรัพยำกรและภูมปิัญญำชุมชนในจงัหวัดพัทลุง 

1.54 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ภูมิปญัญำในทอ้งถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำดิจทิัลแพลตฟอร์ม รวมทั้งทกัษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้เรื่องกำรพฒันำธุรกจิประเภทดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Platform) เพือ่เป็นตัวกลำงระหว่ำงชุมชน
ที่มีศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ชิงสร้ำงสรรค์ กับเด็กและผูป้กครองที่มองหำกจิกรรมที่
สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ  บนฐำนของทฤษฎีชุมชน กำรส ำรวจ และกำรปฏิบัติจริง 
ผู้เข้ำร่วม 50 คน 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลชัยบรุีมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำสินค้ำและ
บริกำรในท้องถ่ิน เพิ่มข้ึน 1 ช่องทำง  

3. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม เพิม่ขึ้น 15-20 % 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (020 ชัยบุรี) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  81 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.18 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 18.52 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 12.35 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 12.35 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 30.87 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.18 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 12.35 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 30.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.18 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 12.35 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 18.52 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.18 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 30.87 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.18 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 12.35 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.18 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.35 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 12.35 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 12.35 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 12.35 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.35 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.18 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 12.35 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 30.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 12.35 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 24.7 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.35 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.18 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.18 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.18 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 12.35 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 12.35 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

020 ชัยบุร ี

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.18 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.18 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.18 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 18.52 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 18.52 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 18.52 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 18.52 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 30.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 12.35 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.35 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 18.52 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 30.87 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 12.35 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 12.35 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 12.35 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

020 ชัยบุร ี

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.35 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 12.35 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 12.35 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 12.35 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.35 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.18 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 12.35 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 30.87 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 12.35 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 24.7 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.35 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 18.52 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.18 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.18 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 18.52 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 12.35 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (020 ชัยบุรี)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- จัดกำรวิสำหกจิชุมชน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  จัดโปรแกรมน ำเที่ยว | ส่งเสริมกำรท ำตลำด 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิกำรดูแลสุขภำพให้คนในต ำบล  

3.21 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรจัดกำรขยะในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

021 ร่มเมือง 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (021 ร่มเมือง) 

 

1.55 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.56 ชื่อโครงการ : โครงกำรรม่เมอืง ร่วมใจ ท่องเที่ยววิถีใหม่ 12 เดือน 
1.57 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ภูมิปญัญำในทอ้งถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน รวมทั้งทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรม่เมอืง 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมีรำยได้จำกกำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกภูมปิญัญำเป็นของทีร่ะลึก เพิม่ขึ้น 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลรม่เมืองเพิ่มข้ึน 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรทีผ่ลิตสินค้ำจำกภูมิปัญญำเป็นของทีร่ะลึก (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปลำยน้ ำ) 
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021 ร่มเมือง 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (021 ร่มเมือง) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  103 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.86 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.86 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 9.71 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 9.71 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.86 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.86 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 9.71 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.86 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

021 ร่มเมือง 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 9.71 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 14.57 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (021 ร่มเมือง)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมกำรท ำผลิตภัณฑ์เเปรรปูจำกใบพลู | ฝึกอบรมกำรท ำเครื่องจักรสำน | ส่งเสริมกำรท ำตลำด
ออนไลน ์

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ฝึกอบรมผู้น ำเที่ยว | ส่งเสริมกำรท ำประชำสัมพันธ์กำรตลำดออนไลน์เกี่ยวกบัที่ทอ่งเที่ยว | สร้ำงกำร

รวมกลุม่ของคนในชุมชนต่อกำรพัฒนำแหลง่ท่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดเูเลสุขภำพ | กำรพัฒนำทักษะเเละพฤติกรรมกำรดเูเล
สุขภำพที่ถูกต้อง | กำรสร้ำงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสำธำรณะสุขในชุมชน  

3.22 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ฝึกอบรมผู้น ำเที่ยว | ส่งเสริมกำรท ำประชำสัมพันธ์ออนไลน์เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม | สร้ำง

กำรรวมกลุม่ของคนในชุมชนต่อกำรพฒันำภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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023 ต ำนำน 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (023 ต านาน) 

 

1.58 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรเพิ่มรำยไดห้มุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.59 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำและสร้ำงรำยได้จำกกำรผลิตเป็ดเนื้อ และไกพ่ื้นเมอืงเพื่อสร้ำงอำชีพใน
ชุมชน 

1.60 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรด้ำนกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึนจำกกำรเลี้ยงเปิดเนื้อและไก่พื้นเมือง อย่ำงน้อย 5,000 – 7,000 บำท/รอบ
กำรผลิต (2-3 รอบกำรผลิต / ปี)  

2. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตเป็ดเนื้อและไก่พื้นเมือง (ต้นน้ ำ) 
เกษตรกรที่แปรรูปเป็ดเนือ้และไกพ่ื้นเมอืงเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์แปรรปูเป็ดเนื้อและไก่พื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (023 ต านาน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  105 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 9.53 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 23.81 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.29 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 19.05 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 9.53 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 19.05 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (023 ต านาน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำประจ ำต ำบล  |  ฝึกอบรมในกำรท ำขนมจำกวัตถุดิบในชุมชน  |  ส่งเสริมกลุม่
ต่ำงๆส ำหรบักำรท ำผลิตภัณฑ ์

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวในระบบเชิงนเิวศ  | ส่งเสรมิกำรท ำตลำดน้ ำ  | ส่งเสริมกำรสรุ้ำงศูนย์วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิกำรออกก ำลังให้กบัผูส้่งอำยุ  |  ส่งเสริมให้เยำวชนให้มีควำมสนใจในกำรออกก ำลังกำย  | 
ฝึกอบรมผู้น ำในกำรด ำเนินจัดกิจกรรมเป็นหลักและชัดเจน  

3.23 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมกำรท ำนำปลูกข้ำว  |  ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำจำกหลำยภำคส่วน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

024 ล ำป ำ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (024 ล าป า) 

 

1.61 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.62 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพในยุคดิจิทัลที่พร้อมรับควำมปกติ
ใหม่ (New Normal) 

1.63 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภำพแบบบรูณำกำรรองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ภูมปิัญญำในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
คุณภำพแบบบูรณำกำร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้เรือ่งกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพในยุคดิจิตอลให้กบัผูป้ระกอบกำร
ท่องเที่ยวในต ำบลล ำป ำ จ ำนวน 50 คน 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมีรำยได้จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิง
คุณภำพและกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกฐำนภูมิปัญญำ เพิ่มข้ึน 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลล ำป ำเพิ่มข้ึน 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรที่ผลิตสินค้ำจำกภูมิปญัญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำร
ธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงคุณภำพ (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (024 ล าป า) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  133 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 3.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 3.76 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.52 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 3.76 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 3.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 3.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 3.76 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 11.28 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 3.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 3.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 3.76 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 3.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 3.76 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 3.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 15.04 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 11.28 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 3.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 3.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (024 ล าป า)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- เนื่องจำกต ำบลล ำป ำ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทีห่ลำกหลำย เช่นกำร
ท ำประมง กำรท ำกำรเกษตรปลูกผัก เป็นต้น ซึง่อำชีพดังกลำ่วยังคงเป็นอำชีพที่ใช่รูปแบบซืม้ำขำยไป ยังไม่มี
กำรสง่เสรมิให้มกีำรออกแบบเพือ่สร้ำงคุณค่ำของสินค้ำที่ได้จำกกำรท ำอำชีพด 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  เนื่องด้วยพื่นที่ต ำบลล ำป ำมีควำมหลำกหลำยทำงระบบนเิวศ และวัฒนธรรมชุมชนค่อนข้ำงแข็งแรง 

กำรสง่เสรมิหรือกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว คือเป็นจุดส ำคัญส ำหรับกำรยกระดบัเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้นสิง่ที่ควร
ส่งเสริมหรือพฒันำ คือ กำรประชำสมัพันธ์ของภำครัฐและเอกชน / กำรจัดท ำวิดีโอเพื่อโฆษณำต ำบล / กำร
สร้ำงจุดเช็คอิน เพือ่ดึงดูดนักทอ่งเที่ยว / มีกำรฝกึอบรมผู้น ำเที่ยวให้กบัผู้น ำชุมชน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ประชำชนต้องกำรหลักกำรดูแลสุขภำพ และกำรส่งเสริมในกำรต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพ
ด้ำนกำรออกก ำลงักำย / กิจกรรมส่งเสริมอำชีพแบบหัตถกรรมใหก้ับผู้สงูอำยุได้เวลำไปพบปะพูดคุยกัน ลด
ปัญหำควำมเครียด / กำรให้ควำมรู้และวิธีกำรรับประทำนอำหำรเพื่อบ ำรุงสุขภำพ / มี  

3.24 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กิจกรรมในครัวเรอืน คือ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรคัดแยกขยะใหก้บัครัวเรอืนเพือ่ลดปัญหำมลพิษที่จะตำม 

/ กิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้ับข้อเสียทีเ่ป็นปัญหำของชุม อำทิเช่น น้ ำสำเหล้ำ ซึง่เป็นมลพิษทำง
กลิ่นควรมกีำรให้ควำมรู้ชำวบ้ำนเพื่อน ำน้ ำสำเหล้ำดังกล่ำวมำท ำให้เกิดประโยชน์ / กำรคัดแยกขยะพลำสติก
เพื่อจ ำหน่ำยและออกแบบเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน / กำรน ำเศษวัสดุอินทรีเเปรรปูเป็นปุ๋ยเพื่อลด
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ 
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026 ปรำงหมู่ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (026 ปรางหมู่) 

 

1.64 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.65 ชื่อโครงการ : โครงกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวด้วยเครื่องจกัรกลเกษตรและนวัตกรรมสิ่งมีชีวิต 
1.66 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรในทอ้งถ่ินให้ไดม้ำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ในชุมชน รวมทัง้ทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้เกษตรกรผู้ผลิตข้ำวในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ และกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว โดยใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตร ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน  

2. เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตลดลง และมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ข้ำวอินทรีย์ที่ได้รบักำรพัฒนำ 
เพิ่มข้ึน 10-15 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตข้ำว (ต้นน้ ำ) เกษตรกรที่แปรรปูข้ำวเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกข้ำวแปรรูป OTOP (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (026 ปรางหมู่) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  80 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.25 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 12.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 31.25 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.25 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

026 ปรำงหมู่ 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.25 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.25 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.25 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 12.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.25 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.25 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.5 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 18.75 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 12.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.25 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.5 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 12.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.5 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.25 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.25 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.25 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.25 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.25 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.25 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 12.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.25 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.25 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.25 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.25 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (026 ปรางหมู่)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- อยำกให้มีศูนย์เรียนรู้/จัดอบรมทักษะอำชีพสื่อออนไลน์/จดังำนแลกเปลี่ยนสินค้ำผลิตภัณฑ์/อยำกให้มี
กำรประชำสมัพันธ์อย่ำงทั่วถึง/อยำกให้มกีำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยและเกบ็ได้นำน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  อบสมุนไพร/บอ่น้ ำร้อน/กำรทอ่งเที่ยวเชิงเดษตร/กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ/เปิดใหม้ีกำรศึกษำดูงำน

ตำมสถำนทีส่ ำคัญในกำรอนรุักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้ำน/ส่งเสริมกำรประชำสมัพันธ์ส ำนักปฏิบัติธรรมส ำหรบัเดก็/
จัดสถำนทีจุ่ดเช็คอินส ำหรบัถ่ำยภำพภำยในต ำบล 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ต้องกำรให้มี wifi ฟรีให้ใช้ในต ำบลอย่ำงทั่วถึง/จัดกิจกรรมอบรมตลำดออนไลน์/พฒันำผลิตภัณฑ์ เช่น
มีแพคเกจจิ้งที่สวยงำม/จัดกจิกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และสอนกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ/อยำกใหม้ีสถำนที่
ออกก ำลงักำย เช่น โรงยิมและอุปกรณ์ออกก ำลงักำย เครือ่งเล่นออกก ำลังกำยในทีร่  

3.25 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- อบรมในกำรจัดศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัชุมชนอื่น/มีกจิกรรมให้

ลงมอืท ำอย่ำงจรงิจงัและตอ่เนื่อง//มีกจิกรรมในกำรลงมือท ำเรื่องเกษตร ปศุสัตว์แลปัระมง/มีแหลง่เงินทุน
และเข้ำถึงแหลง่เงินทุนได้ง่ำย 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (028 ท่ามิหร า) 

 

1.67 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.68 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs และกำรจัดท ำตลำดออนไลน ์
1.69 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิแบบครบวงจรรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิ
แบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำตลำดออนไลน์ รวมทั้งทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในพื้นที่ต ำบลท่ำมิหร ำให้มีคุณภำพและสร้ำงอัตลักษณ์ใหก้ับ
ผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำผ่ำนช่องกำรท ำตลำดออนไลน์ 
เพิ่มข้ึน 10-15 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตพืชหัตถกรรม (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบ
ชุมชนที่แปรูปพืชหัตถกรรมเป็นสินค้ำ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
(ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (028 ท่ามิหร า) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  57 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 8.78 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.78 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 17.55 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.78 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.78 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 17.55 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.78 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 17.55 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 17.55 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.78 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 17.55 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 8.78 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 17.55 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 17.55 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 17.55 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 17.55 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 8.78 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.78 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.78 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.78 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.78 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.78 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.78 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 8.78 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 17.55 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.78 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 8.78 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 8.78 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 8.78 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 8.78 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.78 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.78 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 17.55 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 26.32 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 17.55 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 17.55 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 17.55 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.78 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.78 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 17.55 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 8.78 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.78 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 17.55 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 26.32 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 8.78 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 17.55 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.78 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.78 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

028 ท่ำมิหร ำ 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 17.55 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 8.78 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.78 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.78 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.78 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.78 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 8.78 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 8.78 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 17.55 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.78 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 8.78 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 8.78 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 8.78 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 8.78 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 26.32 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 8.78 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

028 ท่ำมิหร ำ 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (028 ท่ามิหร า)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- วัตถุดิบหำง่ำยในกำรท ำผลิตภัณฑ์ OTOP 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  เน้นสถำนที่ท่องเที่ยวให้เด่นเชิงวัฒนธรรม 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  มีกำรใช้อำสำสมัครชุมชนลงพื้นที่เพือ่บริกำรชุมชน  

3.26 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- มีกำรท ำเกษตรเพื่อก่อใหเ้กิดรำยได้ทัง้บริโภคและส่งขำยในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

030 กงหรำ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (030 กงหรา) 

 

1.70 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.71 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่มทำงกำรทอ่งเที่ยว 
1.72 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้ำงสรรค์ในรูปแบบวนเกษตรของพื้นที่ต ำบลกงหรำ 2. ผู้ประกอบกำร
ชุมชนมีรำยได้จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกกำรท ำวนเกษตรใน
พื้นที่ เพิ่มข้ึน 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลกงหรำเพิม่ขึ้น 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่ท ำ
สวนแบบวนเกษตรในพื้นที่ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบริกำรจำกสวนวนเกษตร (กลำง

น้ ำ) และผูป้ระกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

030 กงหรำ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (030 กงหรา) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  88 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.69 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.69 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.69 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.69 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.69 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.69 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.69 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.69 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.69 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.69 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.69 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.69 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.69 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.69 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 11.37 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.69 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

030 กงหรำ 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.69 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 11.37 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.69 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 11.37 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 11.37 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.69 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 11.37 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.37 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 11.37 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 11.37 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.69 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.69 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.69 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.69 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 11.37 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.69 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

030 กงหรำ 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.69 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.69 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.69 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.69 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.69 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.69 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.69 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.37 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.69 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.69 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.69 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 11.37 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 11.37 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.69 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.69 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.69 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

030 กงหรำ 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.69 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 11.37 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.69 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 11.37 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 11.37 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.69 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 11.37 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.37 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 11.37 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 11.37 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.69 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 11.37 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.69 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.69 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.69 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.69 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

030 กงหรำ 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (030 กงหรา)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- เพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน ์

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  พัฒนำเส้นทำงแหลง่ท่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  คัดกรองโรคไม่ติดต่อ  

3.27 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ตลำดนัดเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อกระจำยสินค้ำในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

032 คลองเฉลิม 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (032 คลองเฉลิม) 

 

1.73 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.74 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิศักยภำพกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
1.75 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. สนับสนุนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ต ำบลคลองเฉลิม 2. ผูป้ระกอบกำรชุมชนมรีำยได้
จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำและบริกำรจำกภูมปิัญญำในพื้นที่ เพิ่มข้ึน 
10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลคลองเฉลิมเพิ่มข้ึน 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ ตั้งแต่กลุม่เกษตรกรทีผ่ลิต
วัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรทีพ่ัฒนำสินค้ำและบริกำรจำกฐำนภูมิปัญญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และ

ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

032 คลองเฉลิม 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (032 คลองเฉลิม) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  86 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.82 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 29.07 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 29.07 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 29.07 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 29.07 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 29.07 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 29.07 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 29.07 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 29.07 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 29.07 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 29.07 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 29.07 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 29.07 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 29.07 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 29.07 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 29.07 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

032 คลองเฉลิม 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 29.07 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 29.07 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 23.26 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 23.26 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 29.07 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 23.26 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 23.26 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 29.07 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 29.07 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 29.07 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 23.26 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 29.07 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 29.07 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 29.07 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 29.07 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 29.07 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

032 คลองเฉลิม 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 29.07 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 29.07 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 29.07 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 29.07 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 29.07 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 29.07 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 29.07 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 29.07 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 29.07 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 29.07 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 29.07 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 29.07 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 29.07 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 29.07 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 29.07 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 29.07 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

032 คลองเฉลิม 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 23.26 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 29.07 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 23.26 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 23.26 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 29.07 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 23.26 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 23.26 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 29.07 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 29.07 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 29.07 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 23.26 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 29.07 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 29.07 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 29.07 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 29.07 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 29.07 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

032 คลองเฉลิม 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (032 คลองเฉลิม)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- สร้ำงสินค้ำโอทอปในต ำบล/พงุปลำหวด/แกงใบพำโหม/ปลำส้มไฮโซออแกนิค/ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ทัวร์เขำเจ็ดยอด/พัฒนำน้ ำตกในต ำบลประชำสัมพันธ์ให้แพร่หลำยมำกขึ้น/สร้ำงศูนย์เรียนรู้ภำยใน

ชุมชน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรพัฒนำอำชีพที่มีอยู่ในชุมชน/สร้ำงอำชีพใหม่ใหก้ับคนที่ยังมรีำยได้น้อย  

3.28 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- -(ไม่มี) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

033 คลอง
ทรำยขำว 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (033 คลองทรายขาว) 

 

1.76 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.77 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรและพฒันำช่องทำงกำรตลำดใหม้ี
คุณภำพตำมมำตรฐำน GAP 

1.78 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทัง้ทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่ต ำบลคลองทรำยขำวที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรผลิต
แบบ GAP จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ เพิ่มข้ึน 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูผลผลิตทำงกำรเกษตร (ต้นน้ ำ) ผู้
ประกอบชุมชนที่แปรปูสินค้ำเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (033 คลองทรายขาว) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  74 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 13.52 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.76 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 13.52 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 13.52 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20.28 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.76 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.76 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.76 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 13.52 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.76 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.76 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.76 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.76 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.76 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 13.52 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 27.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.76 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.76 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.76 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.76 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.76 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.76 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.76 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (033 คลองทรายขาว)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมทักษะอำชีพ ให้กับคนในชุมชน | กำรฝึกอบรมกำรขำยออนไลน์ | กำร
ฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต | กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต | กำรสง่เสรมิศูนย์เรียนรู้ภำยในต ำบล | 
มีศูนย์เรียนรู้ที่คนในชุมชนและคนภำยนอกสำมำรถเข้ำมำเรยีนรู้ได้ | กำรสร้ำงแบรน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ศูนย์กำรเรียนรู้ต ำบล | สร้ำงศูนย์ประชำสัมพันธ์และรวบรวมผลิตภัณฑ์ | กำรสร้ำงเสรมิ เรียนรู้ และ

พัฒนำสร้ำงควำมโดดเด่นทั้งกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ | เกษตรพอเพียง | สร้ำงแปลงสำธิต | ประเภทให้
ลู่ทำง ทำงเศรษฐกิจ | กำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิสุขภำพตำมช่วงวัย | จัดสถำนที่ออกก ำลงักำยตำมที่เหมำะสม ในเรื่องของ อุปกรณ์ เครื่อง
เสียง สถำนที่ | มีกำรสง่เสรมิกำรแข่งขันกีฬำในชุมชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ  วอลเลย์บอล | กำรพฒันำ
สุขภำพจิตและกำรประเมินสุขภำพ | อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกคนพิกำร | ส่งเสรมิอำชี  

3.29 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรจัดแยกขยะ Recycle | กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อถูกสุขลักษณะเพียงพอต่อกำรบริโภค | รณรงค์

กำรลด กำรใช้สำรเคมี | น ำวัสดุเหลือใช้เพื่อแปรรูปในกำรท ำกำรเกษตร | ส่งเสรมิในกำรปลกูป่ำทดแทน |
ต้องกำรมีหน่วยงำนมำให้ควำมรูท้ำงด้ำนสิง่แวดล้อม | สนับสนุนงบประมำณในกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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รหัสต ำบล: 

034 สมหวัง 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (034 สมหวัง) 

 

1.79 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.80 ชื่อโครงการ : โครงกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มจำกสินค้ำเกษตรด้วยนวัตกรรมกำรแปรรปูผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑเ์สริมอำหำรและกำรพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.81 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
ครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรใหม่จำกสมุนไพรในพื้นที่ จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ำ ผลิตดูแลผิวกำย และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ เพิ่มข้ึน 20-25 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูผลผลิตทำงกำรเกษตร (ต้นน้ ำ) ผู้
ประกอบชุมชนที่แปรปูสินค้ำเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑเ์สริมอำหำร (กลำงน้ ำ) 
และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงและผลติภัณฑ์เสรมิอำหำร (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

034 สมหวัง 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (034 สมหวัง) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  63 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.94 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.94 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.94 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 31.75 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 39.69 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.94 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.94 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.94 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.94 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.94 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.94 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.94 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 15.88 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.94 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.94 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.94 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

034 สมหวัง 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.94 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.94 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.94 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.94 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 39.69 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.94 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.94 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 15.88 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.94 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.94 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.94 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.94 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.94 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.94 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 23.81 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.94 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 15.88 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.94 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.94 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.94 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 23.81 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.94 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.94 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 15.88 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.94 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.94 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.94 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.94 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 15.88 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.94 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.94 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.94 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 39.69 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.94 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.94 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.94 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 39.69 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.94 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.94 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 15.88 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.94 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.94 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.94 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 15.88 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.94 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.94 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.94 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.94 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (034 สมหวัง)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรส่งเสรมกำรตลำด 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ต้องกำรไกด์น ำเที่ยว/ต้องกำรพฒันำแหลง่ท่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง/เครือ่งออกก ำลงักำย  

3.30 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ต้องกำรผู้มีควำมรู้จัดอบรมกำรปลกูพืชเพื่อสร้ำงรำยได้ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (035 เขาชัยสน) 

 

1.82 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.83 ชื่อโครงการ : โครงกำรยกระดับมำตรฐำน ควำมรู้ ทักษะ ดำ้นวิถีใหม่ (New Normal) ให้กบัผู้
ให้บรกิำรสปำน้ ำพรุ้อนเพื่อเช่ือมโยงกับกำรท่องเที่ยวระยะยำว (Long Stay Tourism) 

1.84 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. สนับสนุนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของบอ่น้ ำพุรอ้นเขำชัยสน 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้
จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำดูแลสุขภำพจำกน้ ำพุร้อนเขำชัยสน ยอดขำย
ไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำท/ปี 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลเขำชัยสนเพิ่มข้ึน 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สมุนไพร (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบริกำรจำกน้ ำพุร้อนเขำชัยสน (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

035 เขำชัยสน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (035 เขาชัยสน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 28.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.43 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.43 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

035 เขำชัยสน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 14.29 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.29 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.15 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 14.29 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.43 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 14.29 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 14.29 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.29 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.43 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 21.43 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 14.29 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 14.29 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.29 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.15 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 14.29 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.43 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 14.29 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (035 เขาชัยสน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมผลิตภัณฑเ์ข้ำสู่ตลำดออนไลน์และขยำยฐำนกำรตลำดให้เป็นทีรู่้จกัมำกข้ึน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  เพิ่มช่องทำงสือ่ประชำสัมพันธ์ เช่น จัดท ำสื่อออนไลน์และแพ็กเกจกำรท่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  จัดอบรมผู้น ำด้ำนสุขภำพและน ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยกุต์ใช้กับกำรดูแลสุขภำพ  

3.31 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมใหป้ลกูผกัสวนครัวและน ำขยะมำเพิม่มลูค่ำ รวมถึงกำรใช้ประโยชนจ์ำกในครัวเรือน 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (036 ควนขนุน) 

 

1.85 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.86 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลำยได้จำกยำงธรรมชำติผสมวัสดุชีวภำพทำง
กำรเกษตรในชุมชน 

1.87 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
ครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ทีส่ำมำรถย่อยสลำยได้จำกยำงธรรมชำติ จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ เพิ่มข้ึน 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรทีป่ลูกยำงพำรำ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบชุมชน
ที่แปรรูปยำงพำรำเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลำยได้ (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ย่อย

สลำยได้จำกยำงธรรมชำติ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

036 ควนขนุน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (036 ควนขนุน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  90 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.56 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.12 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.56 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.56 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.56 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

036 ควนขนุน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.56 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.56 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.56 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.56 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 11.12 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.56 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.56 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.56 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.56 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.56 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.56 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.56 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (036 ควนขนุน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรแปรรปูผลผลิตทำงกำรเกษตร / กำรพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิม /  ส่งเสริมกำรท ำตลำดออนไลน์ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชำติ /ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว /สร้ำงแคมเปญกำร

ท่องเที่ยวตำมโอกำสต่ำงๆ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  พัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร / ศูนย์กำรเรียนรู้ต ำบล  

3.32 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- น ำทรัพยำกรที่มีในต ำบลมำสร้ำงรำยได้ (วัตถุดิบทำงกำรเกษตรต่ำงๆ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

037 จองถนน 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (037 จองถนน) 

 

1.88 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.89 ชื่อโครงการ : โครงกำรเพิม่ศักยภำพเกษตรกรสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรสินค้ำเกษตรออนไลน์ 
1.90 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรในทอ้งถ่ินให้ไดม้ำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ในชุมชน รวมทัง้ทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้ผูป้ระกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลจองถนนในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบรกิำรแบบออนไลน์ 
ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 50 คน  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพิม่ขึ้น 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรประกอบกำรประมง (ต้นน้ ำ) 
ผู้ประกอบกำรที่แปรรปูผลผลิตจำกสินค้ำประมง (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปร
รูปจำกสินค้ำประมง (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (037 จองถนน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  72 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.95 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 13.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 20.84 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.95 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.95 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 13.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 13.89 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 34.73 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.95 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 20.84 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.95 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.95 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.95 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.95 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.95 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.95 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 13.89 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.95 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.95 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 13.89 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.95 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.95 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.95 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.95 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 34.73 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.95 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 20.84 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.95 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.95 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.95 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.95 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.95 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.95 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.95 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

037 จองถนน 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (037 จองถนน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมกำรท ำตลำดออนไลน์| ฝึกอบรมเกี่ยวกบักำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทีม่ีอยู่แล้วในชุมชนให้มีควำม
น่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ฝึกอบรมไกดท์้องถ่ิน | ส่งเสริมกจิกรรมกำรทอ่งเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชุมชน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ฝึกอบรมรับมือกบัโรคใหม่ทีเ่กิดข้ึน และ สง่เสริมด้ำนสุขภำพในกำรออกก ำลังกำย | ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรใช้สื่อออนไลน์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในชุมชน  

3.33 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรทีม่ีอยู่ในชุมชนให้เกิดคุณค่ำและยั่งยืน ให้กับคนในพื้นที่ ได้มีอำชีพและ

มีรำยได ้
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (038 หานโพธิ)์ 

 

1.91 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.92 ชื่อโครงการ : โครงกำรบรูณำกำรกจิกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนนวัตวิถีชุมชนยุค New 
Normal 

1.93 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. สนับสนุนแหลง่ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์จำกนวัตวิถีในชุมชนต ำบลหำนโพธ์ิ 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมี
รำยได้จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำจำกนวัตวิถีของชุมชน เพิ่มข้ึน 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลหำนโพธ์ิเพิ่มข้ึน 15-20% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบรกิำรจำกนวัตวิถีของชุมชน (กลำงน้ ำ) และ

ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (038 หานโพธิ)์ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  93 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.38 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.38 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.38 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.38 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.38 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.38 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 10.76 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 16.13 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.38 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.38 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.38 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.38 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 10.76 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.38 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.38 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.38 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.38 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.76 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.38 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.38 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.38 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.38 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 26.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.38 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 16.13 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.38 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.38 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.38 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.38 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.38 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.38 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.38 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

038 หำนโพธ์ิ 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.38 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.38 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.38 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.38 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.38 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.38 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.38 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.38 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.38 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.38 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.38 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 10.76 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.38 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.38 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.38 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.38 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

038 หำนโพธ์ิ 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.38 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 10.76 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.38 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.38 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.38 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.38 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 26.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.38 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 16.13 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.38 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.38 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.38 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.38 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.38 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.38 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.38 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

038 หำนโพธ์ิ 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (038 หานโพธิ)์

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ชุมชนต้องกำรที่จะพฒันำสินค้ำที่มีอยู่ให้เป็นที่รูจ้ักมำกยิ่งข้ึน อำทิ กำรน ำกุ้งสม้ไปรับประทำนได้
หลำกหลำยรูปแบบ ในกำรท ำ Packaging กำรสง่ออกปลำหวัโม่งแห้ง 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรเพิม่รำยได้ด้วยกำร ขยำย กำลังกำรผลิต โดยอำศัย กำรสนับสนุน ของหน่วยงำน

ภำครัฐ 
และพัฒนำกำรทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้และกำรจัดกำรท่องเที่ยวให้เกิดกำรบรหิำรกำร

ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรออกแบบ Packaging. รวมถึงกำรแปรรปูเพือ่ยืดอำยุให้บริโภคได้นำนยิ่งขึ้น 
รวมถึงกำรท ำตลำดออนไลน์  

3.34 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียงตำมศกัยภำพของชุมชนในระดับฐำนรำกของประเทศ น ำผลผลิตที่

เหลือออกจ ำหน่ำย โดยกำรขับเคลื่อนเศรษฐกจิหมุนเวียน เพิ่มคุณค่ำผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ยกระดบัคุณภำพชีวิต
อย่ำงยั่งยืน ยึดหลักพอเพียงน ำพำรำยได้ให้ชุมชน กำรน ำทรพัยำกรในชุมชนให้เกิดควำมคุ้มค่ำมำกทีสุ่ด เช่น 
กำรคัดแยกขยะตำมครัวเรือนได้ทัง้ลดขยะเพิ่มรำยได้และลคค่ำใช้จ่ำยปุ๋ย รวมถึงกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน
ตำมครัวเรือน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

039 โคกม่วง 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (039 โคกม่วง) 

 

1.94 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.95 ชื่อโครงการ : โครงกำรสร้ำงวิถีชีวิตอินทรีย์เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลงังำนชุมชน 
1.96 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้เกษตรกรในพื้นที่ต ำบลโคกม่วงในกำรแปรรูปวัสดุเศษเหลือจำกกำรท ำเกษตร ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ แก๊สชีวภำพส ำหรับใช้ในครัวเรือน 

2. เกษตรกรมีรำยจ่ำยลดลงจำกเดิม 10-15 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิต (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรูปวัสดเุศษ
เหลือเป็นแกส๊ชีวภำพ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่ใช้ประโยชน์จำกแกส๊ชีวภำพ (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

039 โคกม่วง 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (039 โคกม่วง) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  71 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 21.13 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.05 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 35.22 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.05 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.05 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.05 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 14.09 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 14.09 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.05 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 14.09 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 14.09 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.05 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.05 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.13 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.05 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.13 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 14.09 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 14.09 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

039 โคกม่วง 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.05 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.05 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 35.22 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.09 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.05 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.05 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.05 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 14.09 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 14.09 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 14.09 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

039 โคกม่วง 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.05 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.05 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.05 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 14.09 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.05 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.05 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.05 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.05 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.13 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.05 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.13 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 14.09 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 14.09 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.05 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.05 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.05 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

039 โคกม่วง 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (039 โคกม่วง)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรส่งเสริมกำรท ำตลำดออนไลน์, ส่งเสริมกลุ่มวิสำหกจิเดมิให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เนื่อง 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ผู้ริเริ่มกำรส่งเสริมพฒันำกำรท่องเที่ยว 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรส่งเสรมิเต้นแอโรบิก, กำรส่งเสริมโครงกำร กินดีเพื่อสขุภำพ  

3.35 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรสง่เสรมิควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

040 แม่ขร ี

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (040 แม่ขรี) 

 

1.97 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.98 ชื่อโครงการ : โครงกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรตลำดชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ในยุคเศรษฐกจิและสังคม
ดิจิทัล 

1.99 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิรองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและให้ควำมรูเ้รื่องเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทั้งทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้ผูป้ระกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลแม่ขรีในกำรพฒันำคุณภำพผลิตภัณฑ์ สร้ำงอัตลักษณ์ 
และมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรแบบออนไลน์ ผูเ้ข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพิม่ขึ้น 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรปู
ผลผลิตจำกกำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรปูจำกกำรเกษตร (ปลำย
น้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

040 แม่ขร ี

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (040 แม่ขรี) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  91 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.5 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 10.99 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.5 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 27.48 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 27.48 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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040 แม่ขร ี

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.5 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.98 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 27.48 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.98 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 10.99 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.5 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 10.99 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.5 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.5 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 27.48 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 16.49 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.5 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.5 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.5 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.98 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 27.48 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.5 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (040 แม่ขรี)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- โครงกำรผึ้งโพรงไทย/เพิ่มองค์ควำมรู้กำรเลี้ยงผึ้ง/องค์ควำมรู้ตลำดออนไล์/กำรน ำมำแปรรปูต่ำงๆ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  โครงกำรสง่เสริมกำรท่องเที่ยวคลองส้ำนแดงโดยกระบวนกำรมสี่วนร่วมของชุมชน/ขำดควำมรู้ในเรื่อง

ของภำษำ/มีวิทยำกรมำอบรมให้ควำมรูผู้้น ำเที่ยว/ขำดมัคคุเทศก์/ส่งเสริมกำรตลำดให้ดีมำกข้ึน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  โครงกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน/ขำดสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรสง่เสรมิกำรออกก ำลังกำย
ให้กับชุมชน  

3.36 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- โครงกำรแปรรปูจำกปลำ/ฝึกอบรมให้ควำมรูก้ำรท ำตลำดออนไลน์/มีวิทยำกรมำให้ควำมรู้ในกำรท ำ

ผลิตภัณฑ์/ส่งเสริมใหม้ีกำรรวมกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (041 ตะโหมด) 

 

1.100 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.101 ชื่อโครงการ : โครงกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมบูรณำกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพของคนในชุมชน โดยผ่ำน
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสินค้ำทำงกำรเกษตรที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตชุมชน สำยน้ ำ และวัฒนธรรม 

1.102 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
ครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้ในกำรพฒันำศักยภำพของคนผ่ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ให้กบัสินค้ำทำงกำรเกษตร ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 50 คน  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 15-20 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบชุมชนที่
แปรรปูผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
OTOP (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (041 ตะโหมด) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  85 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.89 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 17.65 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 11.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.89 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.89 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 17.65 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.89 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.89 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.89 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (041 ตะโหมด)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมทักษะอำชีพ | ขยำยตลำดเพื่อสร้ำงรำยได้ | ต่อยอดทักษะกำรผลิตและขยำยช่องทำงกำร
สื่อสำร | สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ตอ่ยอดภูมิปญัญำทอ้งถ่ิน  | สนับสนุนกำรแปรรปูจำกสินค้ำเกษตร  | สร้ำง
เครื่อข่ำยกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ   | พัฒนำมำตรกำรผลิต เช่น กำรขอ อย. 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิในเรื่องภำษำ เช่น ภำษำอังกฤษ จีน มลำยู  | ส่งเสริมเรือ่งเทคโนโลยี  | ให้พัฒนำด้ำนกำร

เรื่องเที่ยว | สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กบันักท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว,ที่พัก,ร้ำนอำหำร,ติดต่อ
สอบถำม,ห้องน้ ำ | อบรมส่งเสริมทักษะให้กบัไกด์(มัคคุเทศทอ้งถ่ิน) | ศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ของ
ฝำก,ของที่ระลึก | จุดเช็คอินตำมสถำนที่ท่องเที่ยว | ระบบควำมปลอดภัยใหก้ับนักท่องเที่ยว |สร้ำงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงสุขภำพ (ระบบสุขภำพประจ ำจังหวัด) | พลังงำนทดแทน(ต้องครบทุกหมู่)เช่น 
โซล่ำเซลล์/เตำเผำถ่ำนแบบไร้ควัน/Biogass  | กำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (OTOP) | กำรพฒันำกำรสื่อสำรผ่ำน
เทคโนโลยีดิจิตอล(ระบบสือ่สำรมวลชน)  | กำรพัฒนำเรือ่งกำรจัดกำรน้ ำ(สิ่งเเวดล  

3.37 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรฝกึทักษะอำชีพ เช่น ใหห้น่วยงำนภำครัฐมำฝึกสอน/อบรมอำชีพเสริม,จัดหำทุน/ตลำด,ควำม

ยั่งยืน | เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ควำมมั่นคงด้ำนทหำร/อำหำรปลอดภัย,สง่เสรมิกำรท ำกำรเกษตรแบบ
อินทรีย,์ปลกูพืชริมรั้ว/ปลูกทีก่ิน-กินที่ปลูก,กำรเลี้ยงสัตว์ | กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม เช่น กำร
บรหิำรจัดกำรแหลง่น้ ำ /ป่ำไม้/ดินท ำกิน,เจำะบำดำล,ฝ่ำยกัน้น้ ำ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (042 คลองใหญ่) 

 

1.103 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.104 ชื่อโครงการ : โครงกำรเพิม่สมรรถนะเกษตรกรเพื่อพัฒนำสนิค้ำเกษตร กำรบริกำร และกำร
ท่องเที่ยวชุมชน 

1.105 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรในทอ้งถ่ินให้ไดม้ำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ในชุมชน รวมทัง้ทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงเกษตรในพื้นที่ต ำบลคลองใหญ่ 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำจำกผลผลติทำงกำรเกษตรในพื้นที่ เพิ่มข้ึน 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลคลองใหญ่เพิม่ขึ้น 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
วัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรูปผลผลิตทำงเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำร

ธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (042 คลองใหญ่) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  64 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.82 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.82 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.82 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 23.44 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.82 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.82 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.82 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 15.63 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.82 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.82 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.82 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.82 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.82 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.82 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.82 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.82 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 15.63 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.82 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.82 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.82 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 15.63 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.82 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.82 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.82 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.82 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.82 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.82 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.82 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.82 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.82 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.82 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.82 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.82 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.82 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.82 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.82 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.82 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.82 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 15.63 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 23.44 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.82 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.82 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.82 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.82 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.82 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.82 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.82 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.82 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.82 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.82 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.82 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.82 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 15.63 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.82 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.82 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.82 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.82 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.82 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.82 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.82 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.82 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.82 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.82 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.82 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (042 คลองใหญ่)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมจำกภำครัฐโดยมกีำรฝึกอบรมท ำผลิตภัณฑ์เพือ่สรำ้งรำยได้เสริมอย่ำงน้อยอำทิตย์ละ 1-2 วัน/
สัปดำห์ | สง่เสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อออนไลน์โดยกำรเปิดเพจ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรจัดขยะ แยกขยะ | ส่งเสรมิกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ | ปรบัปรุงห้องน้ ำให้ดู

น่ำใช้ ดูสะอำด และมีจ ำนวนมำกข้ึน | จัดกำรพื้นที่ใหม้ีที่จอดรถมำกขึ้นและดเูป็นระเบียบ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรข้อมลูต่ำงๆให้ทั่วถึงคนในชุมชน | กำรส่งเสรมิจำกภำครฐัให้มอีุปกรณ์
เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในกำรลงพื้นที่ของกลุ่มต่ำงๆ | ส่งเสริมใหม้กีำรท ำเศรษฐกจิพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง | มีกำรให้
ควำมรู้จำกบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยี วิชำกำรต่ำงๆให้แก่ประชำชน  

3.38 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ ท ำนุบ ำรุง เช่น ภูมิทัศน์ , สถำนที่ท่องเที่ยวภำยในต ำบล ให้เเก่ผู้น ำชุมชนเเละ

ประชำชนที่อยำกมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ | ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวโดยผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น กำรเปิดเพจเเนะ
น ำสถำนที่ท่องเที่ยวใหม้ีควำมน่ำสนใจ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (043 เขาย่า) 

 

1.106 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.107 ชื่อโครงการ : โครงกำรยกระดับกลุ่มอำชีพ พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs และกำรบรกิำร เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรทอ่งเที่ยวชุมชน 

1.108 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง 

สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและให้ควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งทกัษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหมจ่ำกผกัพื้นบ้ำนและสมุนไพรในพื้นที่ต ำบลเขำย่ำ จ ำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จำกผกัเหลียง ทุเรียนพื้นบ้ำน ลกูชก กลอย 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ เพิ่มข้ึน 20-25 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบชุมชนที่
แปรรปูผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (043 เขาย่า) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.29 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 28.58 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 14.29 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.43 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 14.29 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.43 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

043 เขำย่ำ 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 14.29 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

043 เขำย่ำ 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (043 เขาย่า)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กิจกรรมพัฒนำแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ แบรนด์ โลโก้ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กิจกรรมกำรยกระดับองค์ควำมรู้ของบุคลำกรและเช่ือโยงเครือข่ำย 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กิจกรรมกำรยกระดับสถำนที่ให้ได้มำตรฐำน และมีผูส้ืบทอดภูมิปัญญำ  

3.39 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กิจกรรมกำรจัดกำรขยะในครัวเรอืน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

046 ป่ำบอน 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (046 ป่าบอน) 

 

1.109 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.110 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลงุ 

1.111 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิรองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและให้ควำมรูเ้รื่องเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทั้งทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. สนับสนุนกำรพฒันำคุณภำพและสร้ำงอัตลักษณ์ใหก้ับผลติภัณฑ์แปรรปูจำกสละ จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ สละอบกรอบ สละลอยแก้ว และขนมอบจำกสละ 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำท/ปี 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูสละ(ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบชุมชนที่แปร
รูปสละเป็นผลิตภัณฑ์ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์แปรรปูจำกสละ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

046 ป่ำบอน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (046 ป่าบอน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  107 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.68 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.68 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.68 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.68 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.68 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.68 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.68 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.68 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.68 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.68 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.68 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.68 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.68 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.68 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.68 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.68 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

046 ป่ำบอน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.68 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.68 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.68 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.68 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.68 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.68 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.68 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.68 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.68 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.68 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.68 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.68 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.68 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.68 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.68 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.68 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.68 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.68 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.68 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.68 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.68 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.68 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.68 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.68 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.68 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.68 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.68 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.68 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.68 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.68 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.68 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.68 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.68 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.68 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.68 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.68 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.68 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.68 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.68 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.68 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.68 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.68 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.68 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.68 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.68 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.68 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.68 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.68 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

046 ป่ำบอน 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (046 ป่าบอน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ให้หน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีควำมรู้ในกำรสงเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรแปรรปูสินค้ำภำยใน
ชุมชนมำให้ค ำปรึกษำเกียวกับกำรจัดท ำสินค้ำโอท๊อปจำกวัตถุดิบภำยในชุมชน I ให้มีสินค้ำที่หลำกหลำย I มี
ตลำดรองรบัที่มำกข้ึน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  สร้ำงตลำดเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว เชิงอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ I มีสินค้ำแบบพื้นบ้ำนจ ำหน่ำย 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิให้ควำมรู้และทกัษะเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อกำรด ำรงชีวิต 

กำรเลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยทีี่เหมำะสมกบักำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  I กำรแสวงหำและ
พัฒนำเทคโนโลยพีื้นบ้ำน I กำรบูรณำกำรเทคโนโลยสีมัยใหม่ ให้เหมำะสมกบักำรด ำรงชีวิตแล  

3.40 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรสง่เสรมิภูมิปญัญำชำวบ้ำนในกำรในรูปแบบของใช้ทั่วไป I กำรสร้ำงตลำดและกำรท่องเที่ยวเชิง

เกษตรและมีทีเ่ช็คอินเพื่อเป็นแลนมำกค์ของต ำบลป่ำบอน I กำรส่งเสริมด้ำนกำรรกัสิง่แวดล้อม 
- โดยกำรจัดต้ังกำรท ำโครงกำรเกี่ยวกบัธนำคำรขยะ โดยเริม่จำกกำรสร้ำงกลุม่หรือตัวแทนของคนใน

ชุมชนเป็นแกนหลักในกำรจัดท ำโครงกำร จุดประสงค์คือใหค้นในชุมชนเล็งเห็นถึงปัญหำของกำรเพิม่จ ำนวน
ของขยะที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ โดยเอำขยะเหล่ำน่ันมำเปลี่ยนเป็นเงิน I จัดหำผูส้นับสนุน
โครงกำร I จัดหำผู้ให้ค ำปรึกษำหรือแนะน ำโครงกำร 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

047 โคกทรำย 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (047 โคกทราย) 

 

1.112 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.113 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ทีส่ะทอ้นอัตลกัษณ์และคุณค่ำทำง
วัฒนธรรมชุมชน ยุค New Normal 

1.114 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้ำงสรรค์ในพื้นที่ต ำบลโคกทรำย 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกฐำนภูมิปัญญำในพื้นที่ เพิม่ขึ้น 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลโคกทรำยเพิ่มข้ึน 15-20% 4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซ่
อุปทำนจำกธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่กลุม่เกษตรกรผูผ้ลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

047 โคกทรำย 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (047 โคกทราย) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.15 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 14.29 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.15 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 14.29 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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047 โคกทรำย 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.15 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 7.15 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 7.15 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.15 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.15 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 14.29 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 7.15 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 7.15 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 7.15 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

047 โคกทรำย 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (047 โคกทราย)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ | ส่งเสริมกำรท ำตลำดเพื่อกระจำยสินค้ำ | ฝึกอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยี | กำรสร้ำงควำมร่วมมอืภำยในชุมชน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว | กำรสร้ำงควำมร่วมมือภำยในชุมชน | ส่งเสริมกำร

ประชำสมัพันธ์ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรสนับสนุนด้ำนเครื่องมือทำงกำรแพทย์ | ฝึกอบรมให้ควำมรู้เฉพำะทำง | ส่งเสรมิกำรประสำนงำน
และประชำสัมพันธ์  

3.41 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรใช้และกำรจัดกำรขยะ | ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียจำกกำรท ำ

กำรเกษตร | เพิ่มพื้นที่ในกำรก ำจัดขยะ | ส่งเสรมิกำรท ำเกษตรอินทรีย ์



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

048 หนองธง 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (048 หนองธง) 

 

1.115 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.116 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์บนฐำนอัตลักษณ์และวิถีชุมชน 
1.117 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้ำงสรรค์ในพื้นที่ต ำบลหนองธง 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมีรำยไดจ้ำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทีส่ะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน เพิม่ขึ้น 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลหนองธงเพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบรกิำรจำกภูมิปัญญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

048 หนองธง 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (048 หนองธง) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  105 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

048 หนองธง 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 9.53 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

048 หนองธง 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 4.77 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 9.53 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 9.53 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

048 หนองธง 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 4.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 4.77 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 4.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 4.77 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 4.77 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 4.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 4.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 4.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 4.77 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 9.53 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 4.77 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 4.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 4.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 4.77 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 4.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 4.77 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (048 หนองธง)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมกำรท ำกำรตลำด เช่น ตลำดออนไลน์ l จัดต้ังแหลง่รวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตรของชุมชน l 
ปรับปรงุบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย l ฝึกอบรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ฝึกอบรมผู้น ำเที่ยว l ส่งเสริมกำรท ำตลำดออนไลน์ l ออกบูธโปรโมทในงำนไทย เที่ยว ไทย l ส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  จัดฝึกอบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ l จัดต้ังกลุ่มออกก ำลังกำยให้ครอบคลุม l สร้ำงกลุ่มไลนส์ุขภำพ
ของหมูบ่้ำน l จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสื่อโซเชียล  

3.42 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- จัดกิจกรรมปลูกป่ำทดแทน เพือ่สร้ำงจิตส ำนึกให้กบัคนในชุมชน l รณรงค์ดูแลฝำยกั้นน้ ำ l ส่งเสริม

กำรปลูกพืชผักปลอดสำรพิษ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (049 ทุ่งนารี) 

 

1.118 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.119 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำกำรบริกำรและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อรองรับ
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวบนควำมปกติใหม่ 

1.120 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้ง
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้ำงสรรค์ในพื้นที่ต ำบลทุง่นำรี 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกฐำนภูมิปัญญำในพื้นที่ เพิม่ขึ้น 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลทุง่นำรเีพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบรกิำรจำกภูมิปัญญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และ

ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (049 ทุ่งนารี) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  85 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.89 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.89 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.89 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.89 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 29.42 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 23.53 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 11.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 11.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 23.53 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 11.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 17.65 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.89 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 11.77 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.89 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 11.77 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 11.77 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.77 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.89 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.89 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 23.53 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 11.77 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 11.77 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 11.77 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.89 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.89 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 23.53 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 11.77 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 17.65 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.89 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (049 ทุ่งนารี)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมกำรท ำกำรตลำด 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ต้องกำรให้มีหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวให้ครบวงจร ให้มกีำรรักษำควำมปลอดภัย

ของนักท่องเที่ยว จัดให้มีกำรสร้ำงโฮมสเตย์ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ต้องกำรให้มีศูนย์กำรเรียนในกำรแปรรปูอำหำร และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์อำหำร ส่งเสริมกำรท ำ
ตลำดออนไลน์  

3.43 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เช่น ให้นักท่องเที่ยวมกีิจกรรมปลกูป่ำ 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

050 วังใหม่ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (050 วังใหม่) 

 

1.121 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.122 ชื่อโครงการ : โครงกำรแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อยกระดบัและเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกสบัปะรด 
1.123 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหมจ่ำกสบัปะรดในพื้นที่ต ำบลวังใหม่ จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เค้กสับปะรด 
สับปะรดหยี และสับปะรดลอยแก้ว 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ยอดขำยไม่น้อยกว่ำ 80,000 
บำท/ป ี

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูสบัปะรด (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบชุมชนที่แปร
รูปสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
OTOP/SMEs จำกสับปะรดป่ำบอน (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

050 วังใหม่ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (050 วังใหม่) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  76 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 19.74 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.58 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.58 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.58 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 19.74 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.58 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.58 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

050 วังใหม่ 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 13.16 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.58 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 19.74 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

050 วังใหม่ 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 19.74 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 13.16 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.58 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.58 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

050 วังใหม่ 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.58 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 13.16 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.58 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.58 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.58 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 19.74 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.58 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.58 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

050 วังใหม่ 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (050 วังใหม่)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมทำงกำรตลำด/ฝึกท ำกระเป๋ำจักรสำน/ มีกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรแปรรปูสินค้ำทำง
กำรเกษตร 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวแบบออนไลน์โดยกำรประชำสัมพันธ์ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและสนิค้ำทำงกำรเกษตร  

3.44 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- มีกำรปลูกต้นไม้และให้ชุมชนปลอดขยะ 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

051 โคกสกั 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (051 โคกสัก) 

 

1.124 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.125 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ ำพริกจำกปลำดุก 
1.126 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในรปูแบบน้ ำพรกิจำกปลำดุก จ ำนวน 3 สูตร 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ยอดขำยไม่น้อยกว่ำ 80,000 
บำท/ป ี

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำดุก (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบชุมชนที่
แปรรปูปลำดุกเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำพริก (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำพรกิจำกปลำ

ดุก (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

051 โคกสกั 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (051 โคกสัก) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  74 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.76 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 27.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 33.79 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 33.79 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 27.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 20.28 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 27.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 27.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 20.28 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 27.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 27.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 33.79 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 27.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 27.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 27.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 27.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

051 โคกสกั 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 27.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 20.28 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 33.79 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 33.79 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 27.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 27.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 33.79 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 33.79 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 27.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 27.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 27.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 33.79 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 27.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 27.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 33.79 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 27.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

051 โคกสกั 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 33.79 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 27.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 33.79 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 27.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 27.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 27.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 33.79 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 27.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 20.28 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 27.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 27.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 27.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 27.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 33.79 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 27.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 20.28 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

051 โคกสกั 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 27.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 20.28 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 33.79 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 33.79 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 27.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 27.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 33.79 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 33.79 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 27.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 27.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 27.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 33.79 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 27.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 27.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 33.79 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 27.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

051 โคกสกั 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (051 โคกสัก)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- พัฒนำสำยพันธ์ุสละ/เพิม่มลูค่ำสินค้ำ/พฒันำบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวในเชิงผสมผสำน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  จัดอบรมให้ควำมรู้กำรใช้สมุนไพร  

3.45 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมกำรขำยผ่ำนตลำดออนไลน ์



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

052 ชุมพล 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (052 ชุมพล) 

 

1.127 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.128 ชื่อโครงการ : โครงกำรนวัตกรรมและสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑจ์ำกไผเ่พื่อฟื้นฟเูศรษฐกจิชุมชนและ
ท้องถ่ินอย่ำงยัง่ยืน 

1.129 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรแบบครบวงจร 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้งทักษะเพื่อ
กำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหมจ่ำกไผ่ทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ ำไม้ไผ่ ถ่ำนไม้ไผ่ 
เครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่ กระดำษจำกเยือ่ไผ่ เคสโทรศัพท์จำกไม้ไผ ่

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ยอดขำยไม่น้อยกว่ำ 80,000 
บำท/ป ี

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูไผ่ (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบชุมชนที่แปรรปูไผ่
เป็นผลิตภัณฑ์หัตกรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจำกไผ่ (ปลำยน้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

052 ชุมพล 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (052 ชุมพล) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  83 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 18.08 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 12.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

052 ชุมพล 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 12.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

052 ชุมพล 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 12.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

052 ชุมพล 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 12.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 12.05 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

052 ชุมพล 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (052 ชุมพล)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรท ำเครื่องแกงของต ำบลจำกวัตถุดิบในพื้นที ่

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  พัฒนำน้ ำตกของต ำบลและท ำกจิกรรมส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรพร้อมทั้งฝึกอบรมกำรท ำสือ่

ประชำสมัพันธ์ออนไลน ์

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ต้องกำรพื้นที่สื่อประชำสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมรู้ในกำรสร้ำงกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตร  

3.46 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรสร้ำงสถำนที่ท่องเที่ยวที่จะท ำให้ต ำบลชุมพลมีช่ือเสียงในระดับจังหวัด ซึ่งกำรท่องเที่ยวนี้จะต้อง

สร้ำงรำยได้ให้กบัชำวบ้ำนในหลำยครัวเรอืนไม่ใช่รำยบุคคล 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

053 บ้ำนนำ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (053 บ้านนา) 

 

1.130 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.131 ชื่อโครงการ : โครงกำรบรูณำกำรแพลตฟอร์มเศรษฐกจิแบง่ปันร่วมกับประสบกำรณ์เฉพำะบุคคล
ของกำรทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

1.132 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้ผูป้ระกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลบ้ำนนำในกำรท ำเส้นทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประกอบกำร
ท่องเที่ยวภำยในชุมชน ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม เพิม่ข้ึน 20-25 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรปู
ผลผลิตจำกกำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรปูจำกกำรเกษตร (ปลำย
น้ ำ) 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

053 บ้ำนนำ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (053 บ้านนา) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 7.15 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 21.43 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 28.58 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 28.58 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.43 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 28.58 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 28.58 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 28.58 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 28.58 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.43 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.43 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.43 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 21.43 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 21.43 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.43 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 21.43 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 14.29 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 21.43 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 14.29 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.43 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.29 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.43 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.29 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 14.29 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.43 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.43 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 14.29 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 14.29 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 14.29 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.43 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 14.29 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 21.43 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 14.29 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 14.29 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 14.29 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.43 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.29 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.43 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.43 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.43 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 14.29 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.43 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 21.43 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 14.29 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.43 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 21.43 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 21.43 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 21.43 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 14.29 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.43 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.29 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.43 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.29 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 14.29 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 14.29 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.43 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.43 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.43 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 14.29 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 14.29 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 14.29 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 14.29 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (053 บ้านนา)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- 1. กำรสลำดและกำรประชำสัมธ์ยังไม่ทั่วถึง  

2. เงินทุน 

 3. บุคคลขำดควำมเรื่องข้ันตอนและเทคนิคใน 4. อุปกรณ์ในกำรผลิตไม่เพียงพอ  

5. อยำกให้หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับพระจุบันทั้งลงนิตบรรจุ ณ ฑ์ให้เป็นขนำดมำตรำฐำนของกลุม่
นั้น ๆ กำรผลิต 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  1.พัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยว 
2.ต้องกำรผู้น ำเที่ยวที่เชียวชำญ 
3.ต้องกำรปรบัปรุ่งแหลง่ท่องเทียว 

 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  1.รณรงค์ให้มีกำรออกก ำลังกำยมำกข้ึน 

2.น ำนวัตกรรมด้ำนสุขภำพในชุมชน 

3.ได้รับ้งินสนับสนุนจำกภำครัฐบำล  

3.47 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- 1.พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
- 2.ให้หน่วยงำนมำดูเรื่องกำรเกษตร 
- 3.จัดกำรแยกแยะขยะ 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

055 ล ำสินธ์ุ 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (055 ล าสินธุ์) 

 

1.133 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.134 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรน้ ำเพื่อบรโิภคในชุมชน 
1.135 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศรองรับกำรจัดกำรทอ่งเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนและกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำในชุมชน รวมทัง้ทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ให้ควำมรู้ในกำรกักเก็บน้ ำไว้ส ำหรบักำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร ส่งผลให้กำรท ำเกษตรเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง เพิ่มข้ึนจำกเดมิ 20%  

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรท ำเกษตรแบบต่อเนือ่ง เพิ่มข้ึน 5-10 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรที่ท ำกำรเกษตร (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปร
รูปผลผลิตจำกกำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกำรเกษตร 
(ปลำยน้ ำ) 
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055 ล ำสินธ์ุ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (055 ล าสินธุ์) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  82 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.2 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.1 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.2 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 30.49 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.1 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

055 ล ำสินธ์ุ 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.1 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.2 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 30.49 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.1 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 12.2 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.1 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (055 ล าสินธุ์)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม้ีคุณภำพและได้มำตรฐำน พัฒนำอบรมเพิ่มควำมรู้ พัฒนำผักพื้นบ้ำนอำหำรเป็น
ยำโดยกำรเพิ่มมลูค่ำผลิตภัณฑ์ให้น่ำสนใจ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ช่วยเหลือทำงด้ำนงบประมำณด้ำนกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมอำชีพเกีำยวกับกำรท่องเที่ยงิบรมมัคคุเทศน์

และผูป้ระกอบกำรใหม่ๆ จัดกำรทรัพยำกรร่วมกันในชุมชน ส่งเสริมด้ำนวัฒนธรรม(มโนรำห์/ท ำบถญสำยน้ ำ) 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้ำนงำนใหม่ๆ เช่นผลิตภัณฑ์ยำ/แปลงสมุนไพร/ระบบอินทรีย์ ผลกัดันภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่นกลั่นน้ ำมันหอมระเหย ลูกประคบ ยำแพทย์แผนไทย น้ ำมัน
นวด จัดหำอุปกรณ์ในกำรกลั่นน้ ำมันสำรระเหย  

3.48 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรกระำยน้ ำให้ทั่วถึง/ระบบกำรจัดกำรธนำคำรขยะ/ใหผู้้ประกอบกำรจัดกำรฟำรม์ไม่ให้กระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม(ฟำร์มหมู) 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (056 ปากพะยูน) 

 

1.136 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรเพิ่มรำยไดห้มุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.137 ชื่อโครงการ : โครงกำรขยำยผลกำรเลี้ยงปูด ำแบบคอนโดด้วยนวัตกรรมเช่ือมโยงกำรทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

1.138 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรในทอ้งถ่ินให้ไดม้ำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเกษตรสมัยใหมเ่ชิง 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1.ผู้จ ำหน่ำยปูด ำมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยปูด ำเพิ่มข้ึน 3,000 - 5,000 บำท ต่อรอบกำรผลิต (2-3 รอบ
กำรผลิต/ป)ี 

2. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตปูด (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรที่แปรรูป
ผลผลิตจำกปูด ำ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลติภัณฑ์แปรรปูจำกปูด ำ (ปลำยน้ ำ 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (056 ปากพะยูน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  89 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.62 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 11.24 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.24 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 5.62 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.62 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.62 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.62 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.62 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.62 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.62 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 16.86 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 11.24 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.62 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

056 ปำกพะยูน 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.62 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.62 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 11.24 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 11.24 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 5.62 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.62 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 11.24 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 5.62 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

056 ปำกพะยูน 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 5.62 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 5.62 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 5.62 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 5.62 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 5.62 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 5.62 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 5.62 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 5.62 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 16.86 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 5.62 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 11.24 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 5.62 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 5.62 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 5.62 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 5.62 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

056 ปำกพะยูน 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (056 ปากพะยูน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- -ส่งเสรมิกำรท ำตลำดออนไลน์ | อบรมทักษะอำชีพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน | อบรมกำรท ำแผนธุรกจิ
ชุมชน | อบรมกระบวนกำรผลิตต้ังแต่รับวัตถุดิบจนถึงส่งออกผลิตภัณฑ์ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  ปรับภูมิทัศน์สถำนที่ทอ่งเที่ยวให้โดดเด่น น่ำสนใจ |ฝึกอบรมผู้น ำเที่ยว |และส่งเสริมกำรท ำตลำด

ออนไลน ์

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิศูนย์กำรเรียนรู้ต ำบล |ส่งเสริมให้คนในต ำบลดูแลสุขภำพ  

3.49 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมกำรฝกึอบรมทกัษะอำชีพใหม่ |ส่งเสริมต ำบลปำกพะยูนเป็นแหลงท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

057 ดอนประดู ่

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (057 ดอนประดู่) 

 

1.139 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรเพิ่มรำยไดห้มุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 2: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.140 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรมนำสรำ้งสุขอัจฉริยะ 
1.141 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอัจฉริยะรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอจัฉริยะ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรจัดกำรฟำร์มอจัฉริยะในชุมชน รวมทัง้ทักษะเพื่อกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึนจำกกำรปลกูข้ำว อย่ำงน้อย 3,000 – 5,000 บำท/รอบกำรผลิต (2-3 รอบ
กำรผลิต / ปี)  

2. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลกูข้ำว (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบชุมชนที่แปร
รูปข้ำวเป็นผลิตภัณฑ์ (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรที่จ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ข้ำวแปรรูป (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

057 ดอนประดู ่

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (057 ดอนประดู่) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  69 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 28.99 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 21.74 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.74 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.5 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.74 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 21.74 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.74 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.74 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 14.5 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.74 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 28.99 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 28.99 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 21.74 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 14.5 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 14.5 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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057 ดอนประดู ่

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 21.74 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 21.74 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 21.74 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.74 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.74 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.74 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 21.74 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.74 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.74 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.74 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.74 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.74 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 21.74 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 21.74 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.74 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 21.74 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 21.74 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 21.74 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 21.74 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.74 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.74 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.74 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 21.74 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.74 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.74 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.74 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.74 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 21.74 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 21.74 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 21.74 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.74 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 21.74 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 21.74 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 21.74 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 21.74 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 21.74 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 21.74 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 21.74 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 21.74 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.74 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 21.74 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 21.74 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 21.74 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 14.5 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 21.74 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 21.74 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 21.74 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 21.74 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (057 ดอนประดู่)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ส่งเสริมกำรตลำด |สนบัสนุนเทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำ| สร้ำงมั่นคง 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กำรเดินทำง| ควำมรู้ในกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว| สร้ำงแลนมำร์ค|สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีให้คนในชุมชน  

3.50 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมอำชีพเสริม| ฝึกอำชีพสร้ำงรำยได้เสรมิ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (058 เกาะหมาก) 

 

1.142 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรเพิ่มรำยไดห้มุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

1.143 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิเกษตรกรกลุม่เลี้ยงผึ้งโพรง 
1.144 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหมร่องรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเกษตรในทอ้งถ่ินให้ไดม้ำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม ่

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ในชุมชน รวมทั้งทกัษะเพือ่กำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึนจำกกำรเลี้ยงผึง้โพรง อย่ำงน้อย 4,000 – 5,000 บำท/รอบกำรผลิต (3-4 
รอบกำรผลิต / ปี)  

2. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนเิวศ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึง้
โพรง (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่พฒันำสินค้ำและบริกำรจำกผึ้งโพรง (กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรธุรกจิ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (058 เกาะหมาก) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  81 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 18.52 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 18.52 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 18.52 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 12.35 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

058 เกำะหมำก 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 18.52 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (058 เกาะหมาก)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- อบรมกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ของกลุ่มวิสำหกจิชุมชน | ยกระดับเพิ่มมลูค่ำคุณภำพวัตถุดิบเพื่อ
กำรผลิตสนิค้ำโอทอป | ฝึกอบรมทกัษะอำชีพเพือ่แปรรปูผลผลิตทำงกำรเกษตร /อำหำรทะเล 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  พัฒนำพื้นที่ (เขำนำงฟ้ำ)พื้นที่ซ้ ำซอ้น | ฝึกอบรมบุคลำกร (เด็กและเยำวชน)เพื่อให้บริกำรด้ำนกำร

ท่องเที่ยว | หำพื้นที่หรือสร้ำงอำคำรใหบ้ริกำรแก่นักท่องเทีย่ว(ศูนย์เรียนรู้ข้อมูล) 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ส่งเสรมิกีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพติด | ปลูกผกัปลอดสำรพษิเพื่อสุขภำพ | ชุมชนปลอดโรค เสริมโชค
เพื่อสุขภำพ (อบรมให้ควำมรูเ้รือ่งโรคต่ำงๆ เช่น เบำหวำน ควำมดัน  

3.51 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- ส่งเสริมอำชีพแมลงเศรษฐกจิ(ผึ้งโพรง,ชันโรง) | อบรมผู้ประกอบกำรด้ำนตลำดออนไลน ์



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

059 ฝำละมี 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (059 ฝาละมี) 

 

1.145 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.146 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำบรรจุภัณฑเ์พื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs 
1.147 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิรองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลกัษณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
เศรษฐกจิ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและให้ควำมรูเ้รื่องเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ในชุมชน รวมทั้งทกัษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรชุมชนในพื้นที่ต ำบลฝำละด้ำนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ใหก้ับผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
พื้นที่ ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำบรรจุภัณฑ์ เพิ่มข้ึน 10-15 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรที่แปรรปู
ผลผลิตทำงกำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรพฒันำบรรจุภัณฑ์และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ (ปลำย
น้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (059 ฝาละมี) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  83 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.05 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 12.05 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 12.05 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 24.1 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 12.05 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.03 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.03 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.03 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.03 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.03 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.03 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.03 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 6.03 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.03 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.03 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.03 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.03 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.03 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.03 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.03 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.03 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

059 ฝำละมี 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (059 ฝาละมี)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรแปรรปูปลำตำมฤดูกำล เช่น ปลำนิลแดดเดียว ปลำนิลสม้ ปลำช่อน ปลำชะโด ปลำตะเพียน ปลำ
ดุกร้ำ ปลำหัวโม่ง l ยกระดบับรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงใหโ้ดดเด่นlท ำกำรตลำดออนไลน์ l ยืดระยะเวลำของ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  โครงกำรปรับภูมิทัศน์สถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบลฝำละมี l โครงกำรท่องเที่ยวระบบนิเวศน์

ต ำบลฝำละมี l 
โครงกำรตำมรอยประวัติศำสตร์ในชุมชนต ำบลฝำละมี 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  -ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง l กำรท่องเที่ยววิถีใหม่ l กำรน ำผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญำ เสนอผ่ำนช้องทำงออนไลน์ l กำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ในชุมชน l กำรถ่ำยทอดทักษะ และองค์ควำมรู้ l 
กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ l เทคโนโลยีกำรใช้พลังงำนทดแทน lกำรใช้เทคโ  

3.52 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรสง่เสรมิกำรเลี้ยงสุกรและกำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ l กำรใหค้วำมรู้เรื่องควำมอันตรำยของสำรเคมี

และสร้ำงจิตส ำนึกให้กบัชุมชนและคนในพื้นที่ l ส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกจิในชุมชนโดยให้หน่วยงำนรัฐ 
- และองค์กรของรัฐเป็นผู้บริกำรด้ำนพันธ์ม้ให้แก่ชุมชน เช่น ตะเคียนทอง ยำงนำ l กำรจัดกำรขยะ

และกำรจัดกำรวัชพืชในแหล่งน้ ำ l แหล่งจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในชุมชน l ส่งเสรมิกำรปลกูผักปลอดสำรพิษ l 
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และแหลง่ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ในชุมชน เช่น กำรท ำบ่อตกปลำ ผกัปลอดสำรพิษ l 

- ส่งเสริมกำรท ำอำหำรสัตว์ในชุมชน 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

061 ดอนทรำย 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (061 ดอนทราย) 

 

1.148 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.149 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำแหลง่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ชุมชน 
1.150 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ภูมิปญัญำในทอ้งถ่ินให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบัผูป้ระกอบกำรชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน รวมทั้ง
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. สนับสนุนกำรพฒันำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ต ำบลดอนทรำย 2. ผูป้ระกอบกำรชุมชนมี
รำยได้จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกำรจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ทีส่ะทอ้นประวัติศำสตร์ชุมชน 
เพิ่มข้ึน 8% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลดอนทรำยเพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
วัตถุดิบ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำรทีพ่ัฒนำสินค้ำและบริกำรจำกภูมิปัญญำในพื้นที่ (กลำงน้ ำ) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปลำยน้ ำ) 
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061 ดอนทรำย 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (061 ดอนทราย) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  65 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 23.08 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 7.7 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.7 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 15.39 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.7 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.7 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.7 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 15.39 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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061 ดอนทรำย 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 15.39 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 7.7 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.7 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.7 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 15.39 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

061 ดอนทรำย 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (061 ดอนทราย)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรแปรรปูข้ำวสังหยด 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กำรท ำตลำดออนไลน ์

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรท ำตลำดออนไลน์  

3.53 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรท ำตลำดออนไลน์ให้กับข้ำวสงัหยด 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

062 ท่ำบอน 

 

 

รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (062 ท่าบอน) 

 

1.151 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 3: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.152 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.153 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรบักำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำด้ำนกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์เพือ่สง่เสริมกำรท่องเที่ยว 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกรและกำรจัดกำรเกษตรเชิงระบบในชุมชนในชุมชน และทักษะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน 

2. เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพืน้ที่ เพิ่มข้ึน 10-15% 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
ผลผลิตทำงกำรเกษตร (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรทีพ่ัฒนำสินค้ำและบริกำรจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร 
(กลำงน้ ำ) และผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ปลำยน้ ำ) 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

062 ท่ำบอน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (062 ท่าบอน) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  82 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 30.49 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.1 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.1 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.1 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 18.3 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.1 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.1 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.1 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.1 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.1 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.1 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.1 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.1 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.1 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.1 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

062 ท่ำบอน 

 

2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.1 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.1 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.1 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.1 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.1 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.1 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 18.3 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.1 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.1 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.2 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 6.1 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.1 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.1 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.1 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.1 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

062 ท่ำบอน 

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 6.1 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.1 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.1 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.1 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 18.3 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.1 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 6.1 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.1 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.1 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 6.1 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 24.4 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.1 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.1 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.1 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.1 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

062 ท่ำบอน 

 

2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 12.2 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 6.1 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 6.1 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 6.1 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 6.1 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 6.1 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 18.3 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 12.2 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 6.1 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 6.1 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 12.2 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 18.3 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 6.1 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 6.1 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 6.1 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 6.1 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

062 ท่ำบอน 

 

3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (062 ท่าบอน)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรขำยสินค้ำทำงออนไลน ์

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กำรสร้ำงตลำดให้กบันักท่องเที่ยวชำจฝั่งทะเล 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  กำรกระจำยยข่ำว  

3.54 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรสร้ำงกลุ่มหำรำยได้ในชุมชน 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (063 บ้านบ่อตรุ) 

 

1.154 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับกำรทอ่งเที่ยว 

ล ำดับที่ 2: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

1.155 ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยวคุณภำพและผลติภัณฑ์สร้ำงสรรค์ 
1.156 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์รองรับกำรจัดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

2.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและมอีัตลกัษณ์เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะให้กบักลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชนด้ำนกำรจัดกำรเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในชุมชนและ
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดแหลง่ท่องเที่ยวใหม่เชิงคุณภำพในพื้นที่ต ำบลบ่อตรุ 2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบรกิำรจำกผลิตภัณฑ์ประมง เพิ่มข้ึน 10% 

3. จ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบลบอ่ตรเุพิ่มข้ึน 10-15% 

4. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำนจำกธุรกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้
ประกอบอำชีพประมง (ต้นน้ ำ) ผูป้ระกอบกำรที่พัฒนำสินค้ำและบริกำรจำกผลิตภัณฑ์ประมง (กลำงน้ ำ) 
และผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (063 บ้านบ่อตรุ) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  60 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 8.34 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 16.67 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 8.34 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 8.34 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 8.34 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.34 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.34 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 25 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.34 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.34 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
รหัสต ำบล: 

063 บ้ำนบอ่ตร ุ

 

2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 8.34 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย N/A 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 8.34 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 16.67 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 8.34 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 8.34 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 25 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 8.34 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (063 บ้านบ่อตร)ุ

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ฝึกอบรมกำรท ำถ่ำนจำกลูกตำลโตนด 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ฝึกอบรมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี  

3.55 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กิจกรรมกำรคัดแยกขยะภำยในชุมชน 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (064 ปากแตระ) 

 

1.157 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

1.158 ชื่อโครงการ : โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์จำกไข่เป็ด 
1.159 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรยกระดบักำรเลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่ต ำบลปำกแตระ อ ำเภอระโนด ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและมี
เอกลักษณ์เฉพำะ เพือ่รบัรองกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนเพิ่มข้ึน 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพในชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ที่แปรรปูจำกไข่เป็ดให้
เป็นสินค้ำ OTOP ของต ำบลปำกแตระ 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะกลุม่เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไข่ และเกษตรกรในชุมชน ให้มีควำมรู้เกี่ยวกบักำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ  เช่น ไข่แดงเค็ม ไข่เยี่ยวม้ำ และไข่ครอบ รวมทั้งทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำน
ต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหมจ่ำกไข่เป็ด จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไข่เค็มสมุนไพร ไข่ครอบปรงุรส และไข่เยี่ยว
ม้ำ 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ได้รับกำรพฒันำ ยอดขำยไม่น้อยกว่ำ 100,000 
บำท/ป ี

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรผูเ้ลี้ยงเป็ดไข่ (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบชุมชนที่
แปรรปูไข่เป็ดเป็นผลิตภัณฑ์ (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรทีจ่ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไข่เป็ด (ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (064 ปากแตระ) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  45 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 11.12 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 55.56 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 55.56 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 55.56 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 55.56 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 44.45 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 44.45 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 33.34 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 33.34 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 22.23 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 22.23 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 33.34 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 22.23 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 33.34 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 33.34 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 33.34 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 44.45 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 44.45 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 44.45 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 44.45 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 44.45 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 44.45 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 44.45 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 44.45 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 44.45 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 44.45 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 44.45 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 44.45 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 44.45 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 44.45 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 44.45 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 44.45 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 33.34 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 33.34 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 33.34 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 33.34 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 33.34 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 33.34 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 33.34 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 33.34 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 33.34 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 33.34 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 33.34 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 33.34 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 33.34 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 33.34 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 33.34 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 33.34 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู 33.34 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 44.45 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน 44.45 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 44.45 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 44.45 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว 44.45 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 44.45 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 44.45 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 44.45 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 44.45 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 44.45 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 33.34 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 44.45 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน 44.45 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน 33.34 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี 44.45 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (064 ปากแตระ)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- ช่องทำงกำรตลำด | บรรจุภัณท์ | แหลง่เงินทุน |โรงเรอืนมมีำตรำฐำน 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต | สนับสนุนเงินทุนเพื่อพฒันำกำรท่องเที่ยว |ส่งเสริมทกัษะด้ำนกำร

ท่องเที่ยว เช่น ภำษำอังกฤษ | พัฒนำโบรำณสถำนในชุมชน | พัฒนำจุด Landmark ของต ำบลปำกแตระ |
ส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นกัท่องเที่ยง | ปรบัปรุงทัศนียภำพเพื่อสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวทั้งทำงบกและทำงน้ ำใหส้วยงำม 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  ให้ภำครัฐสนับด้ำนกำรเกษตร เช่น อุปกรณ์ต่ำงๆ,เมล็ดพนัธ์,อบรมควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ,ปรบัปรุง
พื้นที่เพื่อท ำเกษตร | ด้ำนสุขภำพ  เช่น ฝึกนวดแผนไทย,จัดสถำนที่นวดแผนไทยใหม้ีคุณภำพ,กำรอบ
สมุนไพร,อบรมดูแลผูป้่วยติดบ้ำน ติดเตียง | ด้ำนช่องทำงตลำดออนไลน์  

3.56 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- กำรแปรรปูผลไม้ตำมฤดูกำลและอำหำรทะเล | กำรลดต้นทนุในกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
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รายงานสรปุ กิจกรรมที่ 2 การคืนขอ้มูลผลประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานการขอสนับสนุนงบประมาณของโครงการ TSU2T ต าบล  (065 ระโนด) 

 

1.160 ประเภทของโครงกำรที่ขอสนับสนุนงบประมำณ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
ล ำดับที่ 1:  Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

ล ำดับที่ 2: กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ล ำดับที่ 3: กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 4: กำรยกระดบัสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ 

1.161 ชื่อโครงการ : โครงกำรเกษตรกรรมแนวใหม่สู้ภัยแลง้ 
1.162 วัตถุประสงค์โครงการ :  

2.1 กำรพัฒนำกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนให้มีกำรปลูกพืชที่ใช้น้ ำน้อยและเปิดสถำนทีท่ี่แปรรปูสินค้ำที่
ได้จำกผลผลิต เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยว สำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และร่วมกันแปรรูป
กับคนในชุมชนได ้

2.2 กำรพัฒนำกำรแปรรปูผลผลิตจำกพืชที่ใช้น้ ำน้อยให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีมูลค่ำเพิ่มข้ึนและเป็นที่
ต้องกำรของท้องตลำด 

2.3 กำรพัฒนำทกัษะกลุม่เกษตรกรในชุมชนให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเพำะปลกูพืชที่ใช้น้ ำ
น้อยและกำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ 

1.4 ผลผลิต /ผลกระทบของโครงการ : 
1. ให้ควำมรู้เกษตรกรในกำรท ำเกษตรสู้ภัยแล้ง ผูเ้ข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน ส่งผลให้กำรท ำเกษตรเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องเพิม่ขึ้นจำกเดิม 20% 

2. ผู้ประกอบกำรชุมชนมรีำยได้จำกกำรท ำเกษตรแบบต่อเนือ่ง เพิ่มข้ึน 10-15 % 

3. เกิดกำรกระจำยรำยได้ในทุกห่วงโซอุ่ปทำน ตั้งแต่เกษตรกรท ำเกษตรสู้ภัยแล้ง (ต้นน้ ำ) ผู้ประกอบกำร
ที่แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร (กลำงน้ ำ) และผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกกำรเกษตร 
(ปลำยน้ ำ) 
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2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพต าบล (065 ระโนด) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 

2.1 ควำมต้องกำรพฒันำสมัมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 14.29 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน 14.29 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ 21.43 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ 7.15 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพฒันำ Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)ในชุมชน)  

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 

1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรกิำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 
ร้อยละความ

ต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ N/A 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ 7.15 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน N/A 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง 7.15 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ 7.15 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล N/A 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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2.4  ควำมต้องกำรสง่เสรมิด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ร้อยละความต้องการ 
1. พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสงู N/A 

2. ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ 7.15 

3. ช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเงนิชุมชน N/A 

4. ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที ่ N/A 

5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย 7.15 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ ำประจ ำครอบครัว N/A 

7. ช่วยจัดกำรวิสำหกจิขุมชน N/A 

8. ฝึกอบรมทกัษะอำชีพ N/A 

9. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดลอ้ม พลงังำน 7.15 

10. ส่งเสรมิควำมปลอดภัยในพื้นที ่ N/A 

11. พัฒนำคุณภำพกลุ่มเปรำะบำง N/A 

12. พัฒนำระบบสุขภำพคนในพื้นที่ N/A 

13. ส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ต ำบล 7.15 

14. ส่งเสรมิระบบยุติธรรมในชุมชน N/A 

15. ส่งเสรมิระบบกำรสื่อสำรชุมชน N/A 

16. ส่งเสรมิต ำบลท ำควำมตี N/A 

 *** ผลรวม ร้อยละ บำงต ำบลอำจเกิน 100% เน่ืองจำกผู้เข้ำวร่วมกิจกรรมต้องกำรเลือกประเด็นพฒันำมำกกว่ำ 1 ดำ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความต้องการยกระดับเศรษฐกิจระดับต าบล (065 ระโนด)

3.1 ควำมต้องกำรกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) 

- กำรหำตลำดเพิ่ม | กำรลดต้นทุนของสินค้ำ 

3.2 ควำมต้องกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำรยกระดบักำรท่องเที่ยว) ในชุมชน)  
-  กำรหำตลำดรองรบัสินค้ำที่คนในชุมชนผลิตข้ึนเพื่อเพิม่รำยได้ให้คนในชุมชน | โปรโมทกระจำยข้อมลู

ของสินค้ำรวมไปถึงสถำนทีท่่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำในพื้นทีเ่พิ่มข้ึน 

3.3 ควำมต้องกำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ) 

-  สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนเรื่องสุขภำพ ลักษณะอนำมัยทีด่ี รวมถึงกำรขอควำมร่วมมือกบัญำติผู้ป่วย
แผลกดทับ และแจ้งขอเครื่องมืออปุกรณ์ปฐมพยำบำลเพิม่ขึ้น  

3.57 ควำมต้องกำรส่งเสริมด้ำนสิง่แวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
- เพิ่มตลำดส ำหรบัของใช้จำกขยะรีไซเคิลโดยเจำะคนในชุมชนและนอกชุมชนโดยกำรโปรโมทผ่ำน

ช่องทำงตลำดออนไลน ์
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