การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลระหาน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ าบล

กลไกการดาเนินงาน
นาข้อมูลตัวชี้วดั จาก TPMAP พื้นที่ตาบลระหานมาประชุมและวิเคราะห์ ร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาผูน้ าชุมชน
และประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

ต าบลระหาน ตั้ง อยู่ใ นเขตอ าเภอบึ ง สามัค คี จัง หวัด
กาแพงเพชร มี พ้ืนที่ 50.3152 ตารางกิ โลเมตร มี ท้ ังหมด
10 หมู่บา้ น มีประชากร 3,581 ครัวเรื อน มีประชากรทั้งหมด
7,227 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 3,554 คน เพศหญิง 3,673คน
มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกร และอาชีพรองคืองานฝี มือ

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP ร่ วมกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลระหาน
จัดกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา พื้นที่
ตาบลระหาน

TPMAP ความต้ องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
1

การเข้าถึงบริ การรัฐ

0.8363

1

การศึกษา

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้ างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผู้รับจ้ างทั้ง 20 คนได้ เข้ ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้ าน ดังนี้
Social Literacy
Financial Literacy
- การสร้ างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมือ

1
1

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กบั ตาบล
ส่งมอบโครงการให้กบั ตาบล

ความเป็ นอยู่

รายได้

สุขภาพ

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่สารวจ
ใน 10 หมู่บา้ น จานวน 5,582 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนในด้านรายได้มีปัญหามากที่สุด จานวน
914 คน ในหมู่ที่ 1-9 ในด้านสถานภาพด้านสุ ขภาพ จานวน 0 คน ในด้านความเป็ นอยู่ จานวน 0 คน ใน
ด้านการเข้าถึงบริ การรัฐ จานวน 0 คน และในด้านการศึกษา จานวน 0 คน

- ครบเครื่ องเรื่ องลงทุน
- หมดหนี้มีออม
- ห้ องเรียนกองทุนรวม

2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นสุขภาพโดยชุมชน

อาชีพ
-การสร้ างเครื อข่ ายด้ วยการสื่ อสารผ่ านสื่ อ
สั งคมออนไลน์

Digital Literacy

English Literacy

- การรู้เท่ าทันสื่ อ
- พลเมืองดิจิทัล
- การสร้ างสรรค์ สื่อดิจิทัลบนเครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์

- ภาษาอังกฤษเตรียมพร้ อม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทาข้ อมูลขนาดใหญ่ ของชุ มชน Community Big Data
33

การพัฒนาพืน้ ที่
1 : พัฒนาการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ในรู ปแบบตลาดออนไลน์ รู ปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดทาบัญชี เพื่อฟื ้ นฟู
เศรษฐกิจชุมชน

ประเมินตาบล
ทีม่ ่ งุ สู่ ความอยู่รอด (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยังไม่ สามารถอยู่รอด (ก่ อน)

แหล่งท่องเที่ยว

32 6 1

ที่พกั แรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น

33

เกษตรกรในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้กบั กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในตาบลระหาน
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมการตลาด
รู ปแบบออนไลน์ ให้กบั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในตาบลระหาน
การขายในแพลตฟอร์ม Facebook เป็ น
ต้น
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการอบรมกาย
อุปกรณ์ตน้ แบบ ให้กบั กลุ่มผูส้ ู งวัยและ
กลุ่มเปราะบางในตาบลระหาน

อาหารที่น่าสนใจ
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

74

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสั งคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลระหานมีตราสินค้าทาให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคและมีรายได้เพิม่ มากขึ้นจาก
เดิม 3000 บาท/เดือนเป็ น 5000 บาท/เดือน
- ในโครงการ เกิดช่องทางการตลาด โดยเกิดขึ้นใน
แพลตฟอร์ม Facebook

แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

ผลลัพธ์ เชิงสั งคม
- หลังจากที่มีการอบรมการออกแบบรรจุภณ
ั ฑ์ทาให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีตราสินค้าและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
- จากการการอบรมการตลาดรู ปแบบออนไลน์ทาให้กลุม่
วิสาหกิจชุมชนตาบลระหานมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
และเมีความข้มแข็งขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การยัง ไม่ แ ล้ว เสร็ จ เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ รคโควิ ท -19ในพื้ น ที่ ท าให้ การดาเนิ น
กิ จกรรมในโครงการล่าช้าไปจากแผนการดาเนิ นงานเดิมจึ ง อยากให้กิ จกรรมที่ดาเนิ นการไปแต่ยงั ไม่แล้ว
เสร็ จได้ดาเนินกิจกรรมต่อให้แล้วเสร็ จเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนการดาเนินงานต่อไป

อาจารย์ ที่ปรึกษาประจาพืน้ ที่
อ.สุ ภาภรณ์ หมั่นหา โทร 089 - 4090897
อ.ชลธิชา แสงงาม โทร 081 - 8044064

