การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลโค้งไผ่ อาเภอขาณุวรลักษบ ุรี จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามอยูร่ อด (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลโค้งไผ่เดิมขึน้ อยู่กบั ตาบลสลกบาตร เป็ นหมู่บา้ น
เล็กๆ ที่ตงั้ ถิ่นฐานอยู่ริมถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ประมาณ
60,875 ไร่ มีทงั้ หมด 13 หมู่บา้ น มีประชากรประมาณ
6,372 คน จาแนก เป็ นเพศชาย 3,101 คน เพศหญิง 3,271
คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกร และอาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้าง
จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่า ตาบลโค้งไผ่มีปัญหาในเรื่อง
สุขภาพ ด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลโค้งไผ่มาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลโค้งไผ่
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลโค้งไผ่
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

เข้าถึงบริการรัฐ

ผลลัพธ์

0.02

รายได้

ความเป็ นอยู่

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

0.00

0.09

0.09

สุขภาพ

Social Literacy

Financial Literacy

0.00

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรทีส่ ารวจใน 13
หมู่บา้ น จานวน 6,372 คน พบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพอยู่จานวน 4 คนในหมู่ที่ 3,4 รองลงมา
เป็ นด้านรายได้อยู่จานวน 4 คนในหมู่ที่ 3,5 และน้อยที่สดุ คือ ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จานวน
1 คนในหมู่ที่ 5

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ
-พลเมืองดิจิทลั

-ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพื้นที่

18 22
37

16
16
1
1 : โครงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนและ
สร้างอาชีพใหม่

กิ จ กรรมที่ 1 : กิ จ กรรมพั ฒ นา
สัมมาชีพชุมชน การจัดตั้งศูน ย์การ
เรี ยนรูเ้ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ เป็ น
แหล่งเรียนรูใ้ ห้กับชุมชน

ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

4

พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น

62

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงสังคม

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
- ตาบลโค้งไผ่ (เดิมไม่มีศนู ย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง) หลังจากได้จดั กิจกรรม ก็มีศนู ย์การ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึน้ จานวน 1 ศูนย์

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการอบรม
ให้ค วามรู้เ กี่ ย วกั บ การท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ การอบรมการเพาะพันธุ์
พืช และการขยายพันธุพ์ ืช
กิจกรรมที่ 3 : กิ จกรรมการเปิ ด
ศูน ย์ก ารเรี ย นรู้เ ศรษฐกิ จ พอพี ย ง
การประชาสั ม พั น ธ์ ศ ู น ย์ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้ทราบถึ งแหล่งศูนย์ก าร
เรียนรู้

- กลุม่ ของเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้เพิ่มขึน้ จากเดิม
เดือนละ 10,000 บาท เพิ่มขึน้ เป็ นเดือนละ 18,000
บาท

- หลังจากที่มี ก ารจัด ตั้ง ศูน ย์เ รี ยนรูเ้ ศรษฐกิ จ
พอเพียง ประชาชนที่ได้เข้าร่วม สามารถใช้ความรู้
ที่ได้อบรม นาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง
ได้
- จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็ นว่า
ชุม ขนมีความเข้ม แข็ง และพร้อมต่อการเรียนรู้
ทักษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1.

ในการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรควรมีชอ่ งทางการตลาดเพื่อให้ผขู้ ายได้มีแหล่ง
จาหน่ายสินค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม โทร 090-6821636
ดร.ค ุณัญญา เบญจวรรณ โทร 087-6965954

