การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลคุยบ้านโอง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
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ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สูค
่ วามพอเพียง(หลัง)
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กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ตาบลคุยบ้านโอง ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 26,723 ไร่ มีทงั้ หมด 8 หมู่บา้ น
มีประชากรทัง้ หมด 4,590 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 2,252 คน
เพศหญิง 2,339 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม และอาชีพ
รองคือรับจ้างทัว่ ไป จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่า ตาบลคุย
บ้านโองมีปัญหาในเรื่องของรายได้ การศึกษา สุขภาพ และความ
เป็ นอยู่ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลคุยบ้านโองมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลคุยบ้านโอง

อ

จัดกิจกรรมต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบในตาบล เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลคุยบ้านโอง
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบลคุยบ้านโอง

อ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

ผลลัพธ์

TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ
1.00

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

Social Literacy

Financial Literacy
รายได้ 0.95

0.98
การศึกษา

0.99

0.99 ความเป็ นอยู่

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หมดหนี้มีออม
-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน

สุขภาพ

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่
ทางาน

Digital Literacy

English Literacy

ข้อมูลจาก TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรทีส่ ารวจใน 8 หมู่บา้ น
จานวน 3743 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายได้อยู่ทงั้ หมด 174 คน ประกอบด้วยคนในหมู่
1-8 และด้านการศึกษามีปัญหามากที่สดุ จานวน56 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ 1-8 รองลงมา
ด้านสถานภาพด้านสุขภาพ จานวน 9 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ 1,3,5 และน้อยที่สดุ ด้านความ
เป็ นอยู่ จานวน1 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ 1,3,5

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-พลเมืองดิจิทลั

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
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1.โครงการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชน
(Smart Care)

กิจกรรมที่1 : กลุม่ ดูแลผูส้ งู อายุ (ผูป้ ่ วยติดเตียง)
ระบบบริหารขยะติดเชือ้ ให้มกี ารบริหารจัดการให้
เป็ นระบบมากขึน้ และได้มกี ารดูแลผูส้ งู อายุและผูป้ ่ วย
ติดเตียงอย่างใกล้ชดิ

2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ในชุมชนและผูด้ แู ลในการดูแลผูส้ งู อายุและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน

กิจกรรมที่2 ตัง้ กลุม่ อาสาสมัคร เพื่อได้เข้าไป
ถ่ายทอดความรู้ และได้ดแู ลผูส้ งู อายุอย่างใกล้ชดิ
และทาให้อาสาสมัครมีความรูแ้ ละนาไปดูแลผูส้ งู อายุ
ในบ้านได้อีกด้วย

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝี มือแรงงาน

กิจกรรมที่3 จัดอบรมการสอนทานา้ เครื่องดืม่ ชง
ชา/กาแฟ ทานา้ กระชาย ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กบั
ประชาชนในตาบลคุยบ้านโอง และทาให้ตาบลมี
ผลิตภัณฑ์และอาชีพใหม่

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
- ตาบลคุยบ้านโองมีการรวมกลุ่มในการ
เสริมสร้างทักษะทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 5
อย่าง เช่น ทานา้ ชงชา/กาแฟ นา้ กระชาย
และเจลลี่กระชาย เพื่อการประกอบอาชีพ
(เดิมยังไม่มีผลิตภัณฑ์)
- ยกระดับสินค้าโดยการรับออเดอร์สินค้า
ผ่านสื่อออนไลน์ ทาให้ชะลอม เสื่อ เปล ขาย
ได้มากขึน้ และมีรายได้เพิ่ม 3,900
บาท/ปี จากเดิมรายได้ 7,250 บาท/ปี

กิจกรรมที่4 ช่วยโพสต์สนิ ค้าที่มอี ยู่ในตาบล ลงใน
สือ่ ออนไลน์เพื่อรับออเดอร์สนิ ค้าและจัดส่งสินค้า และ
มีการจัดอบรมให้กบั ชาวบ้านที่สนใจในผลิตภัณฑ์
ของตาบล

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) หลังจากที่มีการอบรม
เสริมสร้างทักษะ มีการสร้าง
อาชีพใหม่ให้คนในชุมชน และมี
รายได้เพิ่มขึน้
3) สินค้าในชุมชนขายออกได้เยอะ
กว่าเดิม
4) ชุมชนมีรายได้สงู ขึน้ และทาให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะ
1.

4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

แหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่นา่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชนควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการไลฟ์ สดขายของสื่อ
ออนไลน์
ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
เบอร์ติดต่อ 084-9127444
อาจารย์ภมู ินทร์ ตันอ ุตม์
เบอร์ติดต่อ 088-2733899
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์

