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ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามพอเพียง(หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
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ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ที่ตงั้ และอณาเขตของตาบลเกาะตาลตัง้ อยู่ทางทิศเหนือ
ของที่ว่าการอาเภอขาณุวรลักษบุรีเป็ นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดกาแพงเพชรระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ 16,762.50 ไร่ จานวนประชากรทัง้ หมด 4,093 คน
เพศหญิง 2,029 คน เพศชาย 2,065 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็ นหลัก จากประเด็นปั ญหาพบว่า ตาบลเกาะตาลมี
ปั ญหาในด้านเข้าถึงบริการของรัฐ ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ
จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

กลไกการดาเนินงาน
ลงพื้นทีเ่ พื่อสารวจปั ญหาและความต้องการทีต่ อ้ งการพัฒนาภายในพื้นทีต่ าบลเกาะตาล

อาจารย์ที่ปรึกษาและผูป้ ฏิบัติงานร่วมกันนาปัญหา/ความต้องการมาวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนา
นาเสนอแผนการพัฒนาให้ชมุ ชนทราบและปรับให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ชุมชนและเครือข่าย

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ผูป้ ฏิบัติงานและเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนด

ความเป็ นอยู่
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมกับผูป้ ฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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ผลลัพธ์
เข้าถึงบริการรัฐ

รายได้
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Social Literacy

Financial Literacy
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การศึกษา

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

สุขภาพ

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 8 หมูบ่ า้ น จานวน 4,093 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่
ทัง้ หมด 184 คน โดยในด้านสถานภาพด้านเข้าถึงบริการรัฐมีปัญหามากที่สดุ จานวน 149
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,3,4,6,7,8 รองลงมาเป็ นด้านการศึกษา จานวน 19 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,4,7 และน้อยที่สดุ คือด้านสุขภาพ จานวน 16 คน ประกอบด้วยคนใน
หมูท่ ี่ 3,4,5,6,7

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพื้นที่
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ทีพ่ ัก,โรงแรม
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ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของชุมชนตาบลเกาะตาล

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
ชุมชน ประกอบด้วย การนาสมุนไพร
ต่างๆ มาทาลูกประคบจากสมุนไพร
ยาหม่อง นา้ มันเหลืองไพร และยาดม
สมุนไพร
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อ
ชุมชน ประกอบด้วย การสานตะกร้า
จากตอกไม้ไผ่ การทาเปลยวน และ
การทาไม้กวาดดอกหญ้า
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด
เกษตรปลอดภัย ปลูกกล้วยไข่และนา
ผลผลิตจากกล้วยไข่มาแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
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พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1.รายได้ของชุมชน/กลุม่ อาชีพเพิ่มขึน้ หลังเข้าร่วม
โครงการ 5,000 บาท (จากเดิม 3,500บาท)
2.จานวนเครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 3
เครือข่าย (จากเดิมไม่มีเครือข่าย)
3.ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพิ่มขึน้ 4 ผลิตภัณฑ์ (จากเดิมไม่
มีผลิตภัณฑ์)

1.ประชาชนในตาบลเกาะตาลมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขนึ้ ร้อย
ละ 3
2.ประชาชนในตาบลเกาะตาลมีความพึงพอใจร้อยละ
80

ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดตัง้ เป็ นกลุม่ วิสาหกิจชุมชนของแต่ละกิจกรรมให้คนในกลุม่ ร่วมกันพัฒนาและสร้าง
เป็ นสินค้า OTOP ประจาตาบลเกาะตาล

