การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลท่ามะเขือ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ตาบล

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สูค่ วามอยูร่ อด (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลท่ามะเขือตัง้ อยูร่ ิมฝัง่ แม่นา้ ทางด้านทิศตะวันออก ในเขตพื้นที่อาเภอคลองขลุง
เรียบขนานกับแม่นา้ มีพื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ อยูห่ ่างจากอาเภอคลองขลุง
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็ น 9หมูบ่ า้ น 2 เขตการปกครองคือ
ปกครองโดยองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะเขือและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เทศบาลตาบลท่ามะเขืออ มีประชากรทัง้ หมด 4,512 คน เพศหญิง 2,195 คน เพศ
ชาย 2,317 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรอง
คือค้าขาย ตาบลท่ามะเขือมีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพและด้านรายได้

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ
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รายได้

ความเป็นอยู่
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17.00

ส ุขภาพ

ผลลัพธ์

0.00

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

0.00

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 9 หมู่บา้ น จานวน 4,304 คน พบว่ามีปัญหาด้านสถานภาพด้านสุขภาพมี
ปั ญหามากที่สดุ จานวน 767 เป็ นคนในหมู่ที่ 1-9 รองลงมาคือปั ญหาความยากจนด้านรายได้อยู่
ทัง้ หมด จานวน 619 คน เป็ นคนในหมู่ที่ 1-9

การพัฒนาพื้นที่

1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการสร้าง
แบรนด์ธรุ กิจและตราสินค้าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในตาบลท่ามะเขือ
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการคือ ลลิตาหมูแดดเดียว
พริกแกงจันทร์สวย ขนมหวานกรณ์
ภัสสร แหนมแม่ตมุ้ ดินผูใ้ หญ่หน่อง
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบให้แก่ สินค้าแบ
รนด์ลลิตาหมูแดดเดียว พริกแกง
จันทร์สวย ขนมหวานกรณ์ภสั สร
แหนมแม่ตมุ้ ดินผูใ้ หญ่หน่อง
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมช่องทาง
ตลาด การถ่ายภาพ การสร้างเนือ้ หา
การประชาสัมพันธ์สินค้า

Social Literacy

Financial Literacy

-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
แหล่งท่องเที่ยว
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ที่พัก,โรงแรม
15
7
ร้านอาหารในท้องถิ่น
12
อาหารที่นา่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
41
22
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น
4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-ตาบลท่ามะเขือเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบชุมชน
จากเดิม 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่มขึ้นจานวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ
แหนมแม่ตมุ้ ขนมหวานกรณ์ภสั สร ดินผูใ้ หญ่หน่อง ลลิ
ตาหมูแดดเดียว พริกแกงจันทร์สวย
-รายได้ที่เพิ่มขึน้ จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
ผลิตภัณฑ์ละ 10,000 ต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็ น 15,00018,000 บาทต่อเดือน
- ผลิตภัณฑ์ทงั้ 5 ชนิด ลดต้นทุนด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ลง
จากเดิม ชิ้นละ 7-10 บาท ลดลง 5-7 บาท ต่อชิ้น

-หลังจากที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทาให้ชมุ ชน
เกิดการต่อยอดในอาชีพ มีตน้ แบบผลิตภัณฑ์ของคน
ในชุมชน คนในชุมชนและผูป้ ระกอบการมีรายได้
เพิ่มขึน้ จากรายได้เดิม
- ในโครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชน เกิดช่องทาง
การตลาด โดยเกิดขึน้ ในแพลตฟอร์ม Lazada ,Shopee
และFacebook

ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนควรมีการส่งเสริมการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ทัง้ การ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และการขายผ่านช่องทางอื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์ฉตั รชัย อินทรประพันธ์ 087-3360622
อาจารย์มนตรี ใจแน่น 091-8375816

