การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลหัวถนน อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ต าบล หั ว ถนน ตั้ ง อยู่ ในเขตอ าเภอ คล องขลุ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 33,125 ไร่ มีทั้งหมด 9 หมู่บา้ น
มีประชากรทั้งหมด 4,654 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 2,307 คน
เพศหญิ ง 2,347 คน จ านวนครั ว เรื อ น 1,934 ครั ว เรื อ น มี
อาชี พ หลั ก เป็ นเกษตรกรรม และอาชี พ รองคื อ รั บ จ้า ง จาก
ประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่ า ตาบลหัวถนนมี ปัญหาในเรื่องด้าน
รายได้ และด้านสุขภาพ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

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

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลหัวถนน
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลหัวถนน
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล
1

ผลลัพธ์

การศึกษา

รายได้
0.86

1

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
0.87
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Social Literacy

Financial Literacy
สุขภาพ

-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทางาน
-การทางานเพื่อพัฒนางานแบบมือ
อาชีพ
-การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น

-เงินทองต้องวางแผน
-วางแผนสร้างเงินออมในอนาคต
-ชีวิตดีเริม่ ต้นที่การวางแผน

ความเป็ นอยู่

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรทีส่ ารวจใน
9 หมูบ่ า้ น จานวน 3,466 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านทัง้ หมด 940 คน โดยใน
ด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 488 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-9
รองลงมาเป็ นด้านสุขภาพ จานวน 452 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,4,5,6,7,9 โดยตาบล
หัวถนนมีปัญหาเพียง 2 ด้านเท่านัน้

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-พลเมืงดิจิทลั
-การสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-ภาษาอังกฤษสโู่ ลกกว้าง

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
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การพัฒนาพื้นที่

8

ย้ายกลับบ้าน

13 3

แหล่งท่องเทีย่ ว

28

ทีพ่ ัก,โรงแรม

32

ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ

1 : โครงการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรม
เสริมสร้างความรูก้ ารดูแลผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะพึ่งพิง เช่น ผูป้ ่ วยติดเตียง
ผูป้ ่ วยติดบ้าน ในตาบลหัวถนน
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เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

2 : โครงการพัฒนาสินค้า O-TOP

3 : โครงการแปรรูปขวดพลาสติก

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ประกอบด้วย
• ดอกไม้จันทน์รปู แบบดอกบาน/ตูม
และแบบรวมช่อ
• ไม้กวาดดอกหญ้า
• ทาไข่เค็มทั้งแบบแห้ง และแบบนา้
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมแปรรูป
ขวดพลาสติก โดยได้แปรรูปเป็ น
กระถางต้นไม้ แยกออกเป็ นกระถาง
แบบตัง้ และแบบแขวน

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-ในการรวมกลุม่ พัฒนาสินค้า O-top เดิมสมาชิก
กลุม่ จานวน 20 คน หลังจากการดาเนินงานทาให้
เกิดสมาชิกเข้าร่วมกลุม่ เพิ่มขึน้ เป็ น 40 คน
-ราคาขายเดิม 20-25 บาท การรวมกลุม่ ทาให้
ราคาขายเพิ่มขึน้ เป็ น 30 บาท
-จากเดิมสินค้าไม่คงทน รูปแบบแตกต่างกันออกไป
หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานยิ่งขึน้
-รายได้เพิ่มขึน้ เป็ น 3,500 บาท จากรายได้เดิม
3,000 บาท
-การแปรรูปขยะจากขวดพลาสติก ทาให้ลดรายจ่าย
จากเดิมซื้อของใช้ในครัวเรือน 20-30 บาท ลด
รายจ่ายลงจานวน 10 บาท

-หลังจากที่มีการพัฒนาสินค้า O-top ผูท้ ี่ได้เข้าร่วม
สามารถใช้ทกั ษะนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้
-การแปรรูปขวดพลาสติก เป็ นการลดการเผาขยะ
ถือเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้อม
- หลังจากที่มีการดาเนินโครงการดูแลผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะพึงพึ่ง เป็ นการสร้างกาลังใจให้แก่ผปู้ ่ วย และยัง
ทาให้ผดู้ แู ลพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์ ฤทธิรงค์ เกาฏิระ โทร 091-8425581

1. ในการส่งเสริมอาชีพโครงการพัฒนาสินค้า O-TOP ควรมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อเป็ นการ
สร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
2. โครงการดูแลผูป้ ่ วยที่มภี าวะพึงพึ่งที่ยังดาเนินไม่ลลุ ว่ ง ควรส่งต่อให้หน่วยงานที่ดแู ลต่อไป เช่น รพ.สต.

