การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลทรงธรรม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ประเมินตาบล
ที่ ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (หลัง)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลทรงธรรมตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร
จัง หวั ด กาแพงเพชร มี พื้น ที่ ประมาณ 50,136 ไร่ มี
ทั้งหมด 12 หมูบ่ า้ น มีประชากร 2,803 ต่อครัวเรือน
มีป ระชากรทั้ งหมด 7,631 คน จ าแนกเป็ นเพศชาย
3,687 คน เพศหญิ ง 3,888 คน มี อาชี พ หลัก เป็ น
เกษตรกร อาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์และ รับจ้างทัว่ ไป

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลทรงธรรมมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

ตาบลทรงธรรม

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปั ญหาในพื้นที่ตามตัวชีว้ ัดใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลทรงธรรม
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปั ญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาบลทรงธรรม
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบลทรงธรรม

เข้าถึงบริการรัฐ
ส่งมอบโครงการให้กับตาบลทรงธรรม

0.00
รายได้

ความเป็ นอยู่

0.77

ผลลัพธ์

3.11

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
0.20

0.27

Financial Literacy
สุขภาพ

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรทีส่ ารวจ
ใน12 หมูบ่ า้ น จานวน 7,631 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด 256 คน
โดยในด้านสถานภาพด้านความเป็ นอยู่มปี ัญหามากที่สดุ จานวน 183 คนในหมูท่ ี่ 1-12
รองลงมาเป็ นด้านรายได้จานวน 45 คน คนในหมูท่ ี่ 3,4,5,7,8,12 และน้อยที่สดุ คือด้านการ
สุขภาพจานวน 12 คน คนในหมูท่ ี่ 3,5,12

การพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมอบรมการ ทาไม้
1 : กิจกรรมอบรมการทาไม้กวาดดอกหญ้าส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพในชุมชน

2 : กิจกรรมอบรมการทาเปลญวนส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพในชุมชน

3 :กิจกรรมอบรมการ ทากระทงจากเปลือกข้าวโพด
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน

4 :กิจกรรมอบรมการ ทาหมูสม้ ส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพในชุมชน

5 :การจัดทาสื่อวีดีโอเสนอการขาย และการดูแลเว็ป
ไซต์

6 :ออกแบบโลโก้ และบรรจุภณ
ั ฑ์

-ครบเครื่องเรื่องลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

English Literacy
-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

Social Literacy
-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

Digital Literacy
-การรูเ้ ท่าทันสือ่
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเที่ยว
3 5 4 3

ที่พัก,โรงแรม
17
กวาดดอกหญ้าส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใน
14
ชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมให้กบั ผูท้ ี่
ร้านอาหารในท้องถิ่น
6
สนใจในการหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
12
อาหารที่นา่ สนใจ
ให้กบั ครอบครัวในตาบลทรงธรรม
เกษตรกรในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 :กิจกรรมอบรมการ ทาเปล
37
ญวนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชนโดย
พืชในท้องถิ่น
การสร้างอาชีพเสริมให้กบั ผูท้ ี่สนใจในการหา
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัวใน 4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์เชิงสังคม
ตาบลทรงธรรม
- ตาบลทรงธรรมมีการรวมกลุ่มในการส่งเสริมทักษะอาชีพ
-หลังจากที่มกี ารพัฒนาส่งเสริมทักษะผูเ้ ข้าร่วมอบรม
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมการ ทา
เพื่อนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รายได้
สามารถใช้ทักษะนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 4,000 บาท/เดือน เป็ น 5,000 บาท/
กระทงจากเปลือกข้าวโพดส่งเสริมการพัฒนา
เดือน
-จากการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน จึงทา
อาชีพในชุมชนโดยการสร้างอาชีพเสริมให้กบั
- มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มคี วามโดดเด่น และ
ให้เห็นว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรู้
ผูท้ ี่สนใจในการหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ มรายได้
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยมีจานวน 3 แบบ ได้แก่ การทา
ทักษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่
คลิปวีดีโอ การทาแบรนด์สินค้า และการขายสินค้าผ่าน
ให้กบั
ช่องทางออนไลน์ เป็ นต้น
-จากการพัฒนาสินค้าในชุมชนทาให้สินค้ามีความน่ าสนใจ
กิจกรรมที่ 4 :กิจกรรมอบรมการ ทาหมูสม้
- ในโครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชน เกิดช่องทางการตลาด
และมีมลู ค่าเพิ่มมากขึ้น
โดยเกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook,และที่เว็ปไซต์
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชนโดยการ
https://asl.kpru.ac.th/u2tsongtam/
สร้างอาชีพเสริมให้กบั ผูท้ ี่สนใจในการหา
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั
กิจกรรมที่ 5 :การจัดทาสื่อวีดีโอเสนอการ
ข้อเสนอแนะ
ขาย และการดูแลเว็ปไซต์ โดยเป็ นการจัดทา
1. ในการส่งเสริมอาชีพ ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชนชนที่สนใจในตาบลทรงธรรมควรมีการกระจายสินค้า สู่ท ้ อ งตลาดให้
มากขึ้น และเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้มากยิง่ ขึ้น
สื่อวีดีอาเสนอการขาย และกระบวนการผลิต
2. โครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชนควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการไลฟ์ สดขายของออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อทาการตลาดอย่าง
3. กิจกรรมที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิท-19ในพื้นที่ทาให้การดาเนินกิจกรรมในโครงการล่าช้าไปจาก
หลากหลายและเจาะกลุม่ เป้าหมายได้มากขึ้น
แผนการดาเนินงานเดิมจึงอยากให้กิจกรรมที่ดาเนินการไปแต่ยงั ไม่แล้วเสร็จได้ดาเนินกิจกรรมต่อให้แล้วเสร็ จเพื่อ การพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่องตามแผนการดาเนินงานต่อไป
กิจกรรมที่ 6 :ออกแบบโลโก้ และบรรจุภณ
ั ฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
เพื่อเพิ่มมูลค้าให้กบั สินค้า ทาให้สินค้ามี
ดร.ศรวัส ศิริ
โทร080-505-1979
มาตรฐาน และสวยงามมากยิ่งขึ้น
นายเมธี มธุรส
โทร080-555-8656

