การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขล ุง จังหวัดกาแพงเพชร
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ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ตาบลคลองสมบูรณ์ ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอคลองขุลง จังหวัด
กาแพงเพชร มีหมูบ่ า้ นในพืน้ ที่ปกครอง จานวน 9 หมูบ่ า้ น จานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 1,593 ครัวเรือน ประชากร ทั้งสิน้ 4,265 คน แยก
เป็ น ชาย จานวน 2,087 คน หญิง จานวน 2,178 คนมีอาชีพหลักเป็ น
เกษตรกรรม และอาชีพรองคือรับจ้างทัว่ ไป จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่
พบว่า ตาบลคลองสมบูรณ์ มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ด้านรายได้
ด้านการศึกษา และความเป็ นอยู่ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

กลไกการ
ดาเนิ
นงาน
นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลวังหินมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลคลองสมบูรณ์
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลคลองสมบูรณ์
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล
ส่งมอบโครงการให้กับตาบล
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รายได้

ความเป็ นอยู่

ผลลัพธ์
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1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 23 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 23 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

1

สุขภาพ

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 9 หมูบ่ า้ น จานวน 4,265 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่
ทัง้ หมด 578 คน โดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 332 คน
ประกอบด้วยหมูท่ ี่ 1,2,3,6,9 รองลงมาเป็ นด้านความเป็ นอยู่จานวน 158 คน ประกอบด้วยหมู่
ที่ 2,3,4,5,6,9 และน้อยที่สดุ คือด้านการศึกษา จานวน 40 คน ประกอบด้วยหมูท่ ี่
1,2,3,4,6,7,9

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
2

การพัฒนาพื้นที่

Social Literacy

Financial Literacy
-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม
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ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น

1 : โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า
วิสาหกิจชุมชนมุง่ สู่ OTOP เพื่อฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและนวัตกรรมการผลิต

2 : โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้
รูปแบบอื่นให้แก่ชมุ ชนและการพัฒนา
พื้นที่

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการแปรรูป
เป็ นดินปรุง,กิจกรรมการแปรรูป
นา้ พริก,กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
นา้ สมุนไพร,กิจกรรมการแปรรูปเห็ด
นางฟ้าเป็ นแหนมเห็ด
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเศรษฐกิจ,เชิงปฏิบัติการ
ทักษะอาชีพในชุมชน โครงการบ้าน
เห็ดฟาง
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
กระบวนการพัฒนาดินโดยการให้
ความรูเ้ รื่อง ใส้เดือน AF,จุลธาตุใน
ดินและการทาปุ๋ ยแหนแดง

3 : โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
การเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยี

สัตว์ในท้องถิ่น

66
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
- ตาบลคลองสมบูรณ์มีการรวมกลลุ่มเพื่อจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้และทางเลือก
ในการนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และครอบครัวเพิ่มขึน้ จานวน 1
กลุ่ม มีรายได้เพิ่มขึน้ 17 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,000 บาท
- เกิดการส่งเสริมแก่ชมุ ชน เกิดผลิตภัณฑ์ 4 อย่าง(เดิมมี 1 ผลิตภัณฑ์คือ
นา้ สมุนไพร) เช่น การให้ความรูด้ นิ ปรุง,การจัดทานา้ พริก,การจัดทานา้
สมุนไพร,และการจัดทาแหนมเห็ด
ส่งเสริมองค์ความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดภัย โดยใช้
นวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือน, จุลธาตุในดินและการทาปุ๋ ยแหนแดง
นา้ พริก รายได้เพิ่มขึน้ 30 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 400 บาท
แหนมเห็ด รายได้เพิ่มขึน้ 60 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 140 บาท
ดินปรุง รายได้เพิ่มขึน้ 15 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 100 บาท

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-

จากการร่วมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็น
ว่าชุมชนมีความเข้มแข็งแบะพร้อมต่อการ
เรียนรูท้ กั ษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่

-

เพิ่มรายได้ในชุมชนและมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ

ข้อเสนอแนะ
1. การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ความสาเร็จของโครงการขึน้ อยู่กบั ความร่วมมือและมองเห็ นปั ญหา
ของชุมชน ดังนัน้ จาเป็ นต้องสร้างเข้าใจให้กบั คนชุมชนเพื่อสร้างความยัง่ ยืนในชุมชน
2. โครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชนควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการไลฟ์ สดขายของออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ. พรหมเมศ วีระพันธ์ โทร098-9199144
ผศ.วส ุนธรา รตโนภาส โทร088-2734854

