มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ตาบลหนองหัววัว ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่
ประมาณ 42,497 ไร่ มีทงั้ หมด 8 หมู่บา้ น มีประชากรทัง้ หมด 4,757 คน จาแนกเป็ นเพศชาย
2,356 คน เพศหญิง 2,401 คน
มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม และอาชีพรองคือค้าขาย
จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่า ตาบลหนองหัววัว
มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ และการเข้าถึงบริการรัฐ
จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

กลไกการดาเนินงาน
นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลหนองหัววัวมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลหนองหัววัว
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลหนองหัววัว
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

0.99

การศึกษา

สุขภาพ

0.98
0.91
0.98

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

ผลลัพธ์

1.00
0.99

ความเป็ นอยู่

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

1.00
0.96 1.00 0.97

Social Literacy

Financial Literacy
เข้าถึงบริการรัฐ

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ชีวิตดี เริม่ ต้นที่การวางแผน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

รายได้

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สารวจ
ใน 8 หมูบ่ า้ น จานวน 3,252 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยูท่ งั้ หมด 103 คน โดย
ในด้านสถานภาพด้านสุขภาพมีปัญหามากที่สดุ จานวน 52 ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-7
รองลงมาเป็ นด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จานวน 51 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,3,4,5,7 และ
น้อยที่สดุ คือด้านความเป็ นอยู่ ด้านการศึกษา และด้านรายได้ จานวน 0 คน

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพื้นที่

104 24

ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น

40
21
1 : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนและผูด้ แู ลในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน

2 : พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชมุ ชน

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชนและผูด้ แู ลในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชน ตาบลหนองหัววัว
 พูดคุยสอบถามกับทางชุมชนและ
หน่วยงานภายในชุมชนถึง
ปั ญหาและความต้องการ
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนา
อาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชมุ ชน
 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทาปุ๋ ยชีวภาพและนา้ หมัก
ชีวภาพ ให้แก่ชมุ ชน 5 สูตร
 จัดการส่งเสริมอาชีพในด้าน
เกษตรยัง่ ยืน ให้แก่ประชากรใน
พื้นที่ตาบลหนองหัววัว

อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

6

พืชในท้องถิ่น

78

สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

- กลุม่ เกษตรในตาบลหนองหัววัว เกิดการลด
รายจ่ายในชีวิตประจาวันและครัวเรือนในเรื่องของ
การซื้อปุ๋ ย จากเดิมซื้อปุ๋ ยเคมี 500-1,000 ต่อเดือน
หลังจากลงไปพัฒนา จะทาให้ซื้อปุ๋ ยเคมีลดลงเหลือ
300-800 ต่อเดือน เนื่องจากนาปุ๋ ยที่ทาเองมาผสม
กับปุ๋ ยเคมี (การลดค่าใช้จา่ ยจะขึน้ อยูก่ ับตัว
เกษตรกรและพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรแต่
ละคน)
- ในโครงการเกิดช่องทางการตลาด โดยเกิดขึน้ ผ่าน
แพลตฟอร์ม Facebook

- หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ กลุม่ ผูท้ ี่มาเข้า
ร่วมการอบรม สามารถนาทักษะที่ได้ ไปใช้ใน
ครัวเรือนของตนเองได้
- จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่า
ชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรู้
ทักษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่
- เกิดความรักและความสามัคคีกันภายในกลุม่
เกษตรกร ตาบลหนองหัววัว

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนือ่ งจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ทาให้การดาเนินกิจกรรม
ในโครงการล่าช้าไปจากแผนการดาเนินงานเดิม จึงอยากดาเนินการตามแผ่นเดิมให้แล้วเสร็จ เพือ่ ให้ดาเนินการ
พัฒนาแผนงานในขัน้ ต่อๆไปได้อย่างต่อเนือ่ ง

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์นารถนรี เฟื่องอิ่ม
โทร 086-9290011
อาจารย์ศ ุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา โทร 081-0260421

