การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลสลกบาตร อาเภอขาณุวรลักษบ ุรี จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ต าบลสลกบาตรอยู่ ห่ า งจากอ าเภอประมาณ 11
กิโลเมตรและมีทางหลวงสายสาคัญคือทางหลวงหมายเลข
1 มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 21,700 ไร่ มี ทั้ง หมด 7 หมู่บ ้า น มี
ประชากรทั้งหมด 3,275 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 1,661
คน เพศหญิง 1,614 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรมและ
อาชีพรองคือรับจ้างทัว่ ไป จากประเด็นปั ญหาในพื้ นที่พบว่า
ต าบลสลกบาตร มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของด้า นรายได้ ด้า น
สุขภาพและความเป็ นอยู่ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลสลกบาตรมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลสลกบาตร
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลสลกบาตร
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

เข้าถึงบริการรัฐ

ผลลัพธ์

1

รายได้

ความเป็ นอยู่

1

0.79

0.90

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามพอเพียง (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 21 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 21 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

0.98

สุขภาพ

Social Literacy

Financial Literacy
การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 7 หมูบ่ า้ น จานวน 2,149 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่
ทัง้ หมด 919 คน โดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 439 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,3,4,5,6 รองลงมาเป็ นด้านความเป็ นอยู่จานวน 195 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,3,5,7 และด้านสุขภาพ จานวน 195คนประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่
1,2,3,5,6 และน้อยที่สดุ คือด้านการศึกษา จานวน 27 คนประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,3,6

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-อังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

24 6

การพัฒนาพื้นที่

ผูท้ ยี่ า้ ยกลับบ้านเนือ่ งจากสถานการณ์โควิด19
แหล่งท่องเทีย่ ว

27

ทีพ่ ัก,โรงแรม

8
11

46
1 : โครงการกิจกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละสร้างอาชีพการทาเจล
แอลกอฮอล์กลุม่ ประชาชนตาบลสลก
บาตร

2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทอ
พรมเช็ดเท้าตาบลสลกบาตร

3 โครงการดูแลสุขภาพประชากรใน
ชุมชน

4 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา้ เพื่อการเกษตร

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริม
การดูแลตนเองและถ่ายทอดองค์
ความรูเ้ ชิงปฏิบัติการทาเจล
แอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมการส้ราง
อาชีพและการดูแลตนเองในตาบล
สลกบาตร
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ประกอบด้วยการทอ
พรมเช็ดเท้าคือการทอ หรือการถัก
พรมเช็ดเท้า ซึ่งเราสามารถทาได้ดว้ ย
ตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมออกกาลัง
กายเสริมวัยสูงอายุ พิษภัยจากยา
เสพติด โดยการอบรมให้ความรูแ้ ละ
สื่อวิดิโอ เพื่อให้ตาบลสลกบาตรหัน
มาใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึน้
กิจกรรมที่ 4 : การสารวจพื้นที่
ทรัพยากรนา้ ในตาบลและการประชา
พิจารณ์ชาวบ้านตาบลสลกบาตรรู้
ถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้านนา้ ใน
ชุมชน

ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
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สัตว์ในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-ตาบลสลกบาตรมีการรวมกลุม่ สตรีแม่บา้ นในการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ การทอพรมเช็ดเท้า
เพื่อนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
เพิ่มขึน้ จานวน 1 ศุนย์การเรียนรู้ คือศูนย์การเรียนรู้
การทอพรมเช็ดเท้าสลกบาตร หมู2่ บ้านโนนปอแดง
ส่งผลให้กลุม่ แม่บา้ นมีรายได้เพิ่มขึน้ 2000/เดือน
จากเดิมไม่มีรายได้
-ในโครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชน จากเดิมขายเป็ น
offline จึงเกิดช่องทางการตลาดเพิ่มขึน้ 4 ช่องทาง
ได้แก่ lazada ,shopee ,facebook ,เพจ market place

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในตาบลสลกบาตรและผูส้ งู วัยที่ได้
เข้าร่วม สามารถนาทักษะการทอพรมเช็ดเท้าไป
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับตนเองและ
ครอบครัว
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่าชุม
ขนมีความเข้มแข็งและประชาชนในตาบลสลกบาตรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ จากเดิม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมการขาย เพื่อส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชนมากขึน้ เช่น การไลฟ์ สด
ขายของ การยิงแอดเพื่อโฆษณาสินค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่

ผศ วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
โทร.089-2692382
ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟั กสมบูรณ์ โทร.087-2580010

