การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลคลองพิไกร อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ตาบล

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ประเมินตาบล
ตาบลมุง่ สค่ ู วามพอเพียง (หลัง)

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลคลองพิไกร ตัง้ อยู่อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
มีประชากร จานวน 5,913 คน แบ่งเป็ น 10 หมู่บา้ น เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม
อาชีพส่วนใหญ่ทาการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก และมีแหล่งนา้ ธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ อาชีพหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การทาจักสาน และการทา
ปลาร้า เป็ นต้น

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

คณะทางานนาข้อมูลตัวชีวัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลคลองพิไกร มาประชุมและวิเคราะห์ร่วมกับ
อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ เทศบาลตาบลคลองพิไกร และประชาชนในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของ
ตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานลงพื้นที่สารวจปัญหา ตามข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดใน TPMAP
คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP
ร่วมกับอารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลคลองพิไกร
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่
ตาบลคลองพิไกร
สรุปผลการการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตาบลคลองพิไกร ว่าตาบลคลองพิไกรสามารถ
พัฒนาเป็ นตาบลที่มงุ่ สูค่ วามยัง่ ยืนได้หรือไม่

เข้าถึงบริการรัฐ
0.00

รายได้
0.00

0.64

ความเป็ นอยู่

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 24 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 24 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

0.02

สุขภาพ

Financial Literacy

0.54

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก จากการสารวจ
ประชากรทัง้ หมด 10 หมู่บา้ น วิเคราะห์สภาพปั ญหาที่สารวจทัง้ 5 มิติ ตามประชากรที่
สารวจ 4,059 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทงั้ หมด 49 คน โดยในมิติดา้ น
สถานภาพด้านสุขภาพมีปัญหา 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 0.02 ในมิติดา้ นสถานภาพด้านรายได้
26 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.64 ในมิติดา้ นการศึกษาแบ่งเป็ น 22 คนคิดเป็ นร้อยละ 0.54 ในมิติ
ด้านความเป็ นอยู่แบ่งเป็ น 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0 และในมิติดา้ นการเข้าถึงบริการรัฐแบ่งเป็ น
0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0

การพัฒนาพื้นที่

Social Literacy

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนแหล่
Community
Big Data
งท่องเทีย่ ว
ที
พ
่
ก
ั
,โรงแรม
9% 2% 1%
ร้านอาหารในท้องถิ่น
7%
อาหารทีน่ า่ สนใจ
36%
2%
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น

30%
1 : กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 1 :
❖ อบรมถ่ายทอดความรูก้ ารบริโภค
อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ
❖ จัดทาสือ่ ให้ความรูอ้ าหารปลอดภัย
“กินดีอยู่ดี ชีวีมสี ขุ

2 : กิจกรรมฝึ กอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 : อบรมการนาเศษวัสดุจาก
ถ่านมาทาเป็ นถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหารประหยัดพลังงาน
3 : กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนให้รักการออม

4 : กิจกรรมสร้างรายได้จากอาชีพในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 3 : อบรมการวางแผนการใช้เงิน
ในอนาคต การสร้างทักษะการใช้เงิน
การวางแผนทางการเงินตามช่วงวัย
และการทาบัญชีครัวเรือน

5 : กิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิกการดืม่ สุรา

กิจกรรมที่ 4 : อบรมร้างอาชีพการทาไข่เค็ม
ให้รักษาความเค็มได้ยาวนาน และการทาพริก
แกงโดยการใช้ความหอมจากสมุนไพรแทน
การใช้เครื่องเทศ
กิจกรรมที่ 5 : อบรมให้รโู้ ทษของสุราจาก
คนต้นแบบศีล5 และกิจกรรมรณรงค์
การลด ละ เลิก การดืม่ สุราในพื้นที่ตาบล
คลองพิไกร

สัตว์ในท้องถิ่น

2%
11%

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงสังคม

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนใน
พื้ น ที่ มี สขุ ภาพที่ ดี ขึ้น และยัง ลดค่า ใช้จ่ ายจากการรัก ษาพยาบาลลง ได้เ ดื อนละ
100-200บาท ต่อครัวเรือน
2. จากการกิจกรรมฝึ กอบรมเพิ่ มทักษะด้านอาชีพและกิจกรรมสร้างรายได้จ าก
อาชีพในท้องถิ่น ได้เกิดการรวมกลุม่ เพื่อสร้างอาชีพเสริมขึ้น จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม กลุม่ ผลิตภัณฑ์พริกแกง และกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ถ่านอัดแท่ง ซึ่ ง
จากเดิม ไม่มีการรวมกลุม่ ของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพเสริม
3. ประชาชนมีรายได้จากการรวมกลุม่ ขายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น เดือนละ 300-500
บาท ต่อครัวเรือน
4. ลดค่าใช้จ่ายการซื้อพริกแกง และไข่เค็ม ในการบริโภคของครัวเรือนได้ เดือนละ
300-500บาท ต่อครัวเรือน
5. จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนให้รกั การออม lงผลให้ประชาชนในพื้ นที่ มี
การเก็ บ ออมเพิ่ ม มากขึ้ น เดื อ นละ 300-500บาท ต่อ ครัว เรื อ น จากเดิ ม ที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการออมเงินเลย
6. จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิกการดื่มสุรา ประชาชนที่ มีการดื่ม
สุรา มีป ริมาณการดื่มสุร าที่ ลดลง เห็ น ผลเสียของการดื่มสุรามากขึ้ น ส่งผลให้
ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดีขึ้น มีรายจ่ายจากการซื้อสุราลดลง เดือนละ 100-200บาท
ต่อครัว เรือ น จากเดิ มที่ มีรายจ่ ายจากการซื้ อ สุร า มากถึง 1,000-2,000 ต่อ
ครัวเรือน

1. ประชาชนในพื้นที่มีสขุ ภาพที่ดีขึ้น จากการบริ โภอาหารที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ และถูกสุข ลัก ษณะมากขึ้น ส่ง ผลให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ขี นึ้
2. ประชาชนตาบลคลองพิ ไกร สามารถพึ่ งตนเองได้จ าก
การสร้ า งรายได้ใ นการประกอบอาชี พ เสริ ม ท าให้ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น เกิดความรั กความสามัคคี ใน
การแบ่งปั นความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในการมี
การร่ วมทาไข่เค็ ม พริ กแกง และถ่านอัดแท่งระหว่างคนใน
ชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขนึ้ จากนาวัสดุไม้ที่เหลือใช้มาจัดทา
เป็ นถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ในการครัวเรือนทีม่ ีคณ
ุ สมบัติพิเศษใน
การยื่นอายุการใช้งาน ติดไฟได้นาน
4. ประชาชนในพื้นที่มีการวางแผนการใช้เงิน และมีการเก็ บ
ออมมากขึน้ ส่งผลให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ขี นึ้
5. ประชาชนในพื้นที่ มีการปริ มาณการดื่มสุราที่ลดลง เห็ น
ผลเสียของการดืม่ รุ ามากขึน้ ส่งผลให้ประชาชนมีส ขุ ภาพที่ดี
ขึน้ มีรายจ่ายจากการดืม่ สุราลดลง มีการเก็บออมมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ควรมีการสร้างการตลาดในการจาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่น ช่องทางออนไลน์
3. ควรมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยัง่ ยืนของอาชีพเสริม

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
1. ผศ.ดร.ตรรกพร ส ุขเกษม โทร 095-0959649
2. อาจารย์ช ุติมา สังวรินทะ โทร 094-6479491

