การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลวังบัว อาเภอคลองขล ุง จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ต าบลวั ง บั ว ตั้ ง อยู่ ใ นเขตอ าเภอคลอง ขลุ ง
จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 46,875 ไร่ มีทั้งหมด 10
หมู่ มี จานวนครั วเรื อน 2,245 ครั ว เรื อน มีป ระชากรทั้งหมด
6,751 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 3,338 คน เพศหญิง 3,413 คน
มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม และอาชีพรองคื องานฝี มือ จาก
ประเด็ นปั ญหาในพื้ นที่ พบว่ า ตาบลวั งบั ว มีปั ญหาในเรื่ อ งของ
สุขภาพ ด้านรายได้ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

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

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลวังบัว
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลวังบัว
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

1
รายได้

ความเป็นอยู่

0.86

ผลลัพธ์

0.95

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
0.97

1

Social Literacy

Financial Literacy
ส ุขภาพ

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 10 หมูบ่ า้ น จานวน 2,868 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้าน
อยู่ทงั้ หมด 1,371 คน โดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มีปัญหามากที่สดุ จานวน 901 คน
ในหมูท่ ี่ 1-10 รองลงมาเป็ นด้านความเป็ นอยู่จานวน 300 คนหมูท่ ี่ 1-10 และน้อยที่สดุ
เป็ นด้านสุขภาพ จานวน 170 คนในหมูท่ ี่ 1-10

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพื้นที่
1 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
การเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การดูแลผลผลิตทางการ
เกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer)

2 : กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน

3 :พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

8
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบนา้
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้ความรูแ้ ละติดตัง้ ระบบสูบนา้ ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ชว่ ยให้ลดต้นทุนทาง
การเกษตร
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างชุดขึน้ รูปภาชนะจากวัสดุ
ธรรมชาติ, อบรมการผลิตแก๊สชีวมวลจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจาลอง
สาหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในหัวข้อ “สร้างความเข้าใจ กาหนด
มุมมองและสร้างไอเดียDesign Thinking”
อบรมการตลาดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) และการสร้างแบรนด์,
อบรมการสร้างโฆษณาทางสื่อโซเชียล
มีเดียสื่อสังคมออนไลน์

9

ทีพ่ ัก,โรงแรม

24

ร้านอาหารในท้องถิ่น

5

อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

34
23

พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น

0 11 6

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงสังคม

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
-ต้นทุนุ ค่านา้ มันเชื้อเพลิงสาหรับสูบนา้ ทาการเกษตรลดลง จากเดิมใช้
ต้นทุนนา้ มันเชื้อเพลิงในการสูบนา้ จานวน 50 ไร่ รอบละ 30,000
บาท เมื่อใช้ระบบสูบนา้ พลังงานแสงอาทิตย์ใช้นา้ มันเชื้อเพลิงเหลือรอบ
ละ 15,000 บาท
-สร้างรายได้เสริมและเพิ่มทักษะอาชีพใหม่ให้กบั ชุมชนนาวัสดุเหลือใช้
ทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นเดือน
ละ 3,000 บาท
-ลดต้นทุนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้แก๊สหุง
ต้มด้วยแก๊สชีวมวล เดือนละ 150 บาท
-ตาบลวังบัวมีการรวมกลุม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและการสร้าง
แบรนด์ สร้างทักษะฝี มือเพื่อนาไปประกอบอาชีพส่งเสริมรายได้ชมุ ชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุม่ กระเป๋ าสาน1,500 บาท/เดือน ไข่เค็ม 500 บาท/
เดือน เสื่อกก 800 บาท/เดือน ขนมดอกจอก 300 บาท/เดือน และ
กระยาสารท 500 บาท/เดือน
-ช่องทางการขายออนไลน์ Facebook Line

-หลังจากเข้าร่วมอบรม ผูเ้ ข้าร่วมมีความรูแ้ ละทักษะด้านการใช้
พลังงานทดแทน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนทางการเกษตรได้
- ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีทักษะความรูใ้ นการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรได้ เช่น การแปรรูปใบไม้เป็ นภาชนะ ถ้วย จาน
การผลิตแก๊สหุงต้มจากมูลสัตว์และเศษอาหารใช้เองในครัวเรือน
- หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ผูเ้ ข้าร่วมอบรม สามารถใช้ทักษะ
นาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ ทาให้เห็นว่าชุมขนมีความ
เข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ ักษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1.โครงการต้องพัฒนาต่อยอดจากปี แรกเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
2.ควรเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กบั ชุมชน
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ.จาร ุกิตติ์ พิบลู นฤดม โทร 087-8493325
อาจารย์จต ุรงค์ ธงชัย โทร 086-9356945

