การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลทงุ่ ทอง อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตําบล

กําแพงเพชร

ข้อมูลพื้นที่ตําบล

กลไกการ
ดําเนิ
นงาน
นําข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าํ บลทุง่ ทองมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ าํ

องค์การบริ หารส่วนตําบลทุ่งทองตั้งอยู่ ณ หมู่ที่
๒ มี พื้ น ที่ ๘๗.๕๒ ตารางกิ โ ลเมตร สภาพพื้ น ที่ เ ป็ นที่ ร าบลุ่ม
ลัก ษณะดิ น เป็ นดิ น ปนทราย เหมาะแก่ ก ารเพาะปลูก พื ช ผลทา
เกษตรกรรม มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บา้ น จํา นวนประชากรทั้ง หมด
๔,๗๔๖ คน เพศหญิงจํานวน ๒,๔๑๙ คน เพศชาย ๒,๓๒๗ คน
ตําบลทุ่งทองมีปัญหาในด้านรายได้มากที่สดุ

ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลทุง่ ทอง
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาํ บลทุง่ ทอง

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
1

การเข้าถึงบริการรัฐ
0.76

0.97

การศึกษา

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล
ส่งมอบโครงการให้กับตําบล

ความเป็ นอยู่
รายได้

ประเมินตําบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตําบล
พอเพียง (ก่อน)

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

1

1

สุขภาพ

จากข้อมูล TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ จากประชากรที่
สํารวจใน 11 หมู่บา้ น จํานวน 4,746 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนใน
ด้านรายได้มีปัญหามากที่ สดุ จํา นวน 1,114 คน ประกอบด้ว ยหมู่
4,5,6,8,10 รองลงมาด้านการศึกษา จํานวน 97 คน และด้านความเป็ นอยู่
13 คน

Social Literacy

Financial Literacy

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-หมดหนี้มีออม
-วางแผนลดหนี้มีออมสําหรับบัณฑิต
ย ุคใหม่

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่

5 12

แหล่งท่องเทีย่ ว

23

21
1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรูก้ าร
เลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปครบวงจร

2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้(พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจกลุม่ เห็ดนางฟ้าตําบลทุ่งทอง)

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรูก้ ารเลี้ยงจิ้งหรีดครบ
วงจร คือการนํากระบวนการเลี้ยง
จิ้งหรีดมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน
รวมไปถึงกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพวิสาหกิจกลุม่ เห็ด
นางฟ้า คือ นําทีมวิสาหกิจไปศึกษาดู
งานกระบวนการทําก้อนเชื้อ การ
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า ณ ฟาร์มไฮเทค
นาโน เพื่อนํามาปรับใช้จาก
กระบวนการเดิมที่มีอยู่

11
37

ทีพ่ ัก,โรงแรม

0

ร้านอาหารในท้องถิ่น

27

เกษตรกรในท้องถิ่น

3

อาหารทีน่ า่ สนใจ
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

-ตําบลทุง่ ทองมีการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูจ้ ิ้งหรีด
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดจากเดิมไม่มี
การแปรรูป 3 สูตร ได้แก่ นํา้ พริกนรกจิ้งหรีด
นํา้ พริกเผาจิ้งหรีดและนํา้ พริกจิ้งหรีดเสียบ และจะทํา
การส่งเสริมการขายในเฟสต่อไป
-มีตน้ แบบการเพาะเห็ดนางฟ้าจัดตัง้ อยูท่ ี่หมู่ 10
มีการรวมกลุม่ ของผูส้ นใจและจะเกิดการแปรรูปและ
ส่งเสริมการขายในเฟสต่อไป

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ กลุม่ ผูส้ นใจที่ได้
เข้าร่วม สามารถนําทักษะไปประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทําให้เห็ นว่า
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ กั ษะ
อาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมการทําบัญชีเพื่อให้เกิดการจัดเก็บรายได้อย่างระบบ
2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นรูปแบบการขายในช่องทางออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่
อ.พบพร เอี่ยมใส 091-819-7877

