การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลท่าข ุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

ข้อมูลพื้นที่ตําบล

กลไกการดําเนินงาน

ตํา บลท่ า ขุน ราม ตั้ ง อยู่ใ นเขตอํ า เภอเมื อ งกํา แพงเพชร จั ง หวั ด
กํา แพงเพชร มีพื้ น ที่ ป ระมาณ 25,625 ไร่ มีทั้ ง หมด 13 หมู่บ ้า น มี
ประชากรทั้งหมด 6,918 คน เป็ นเพศชาย 3,212คน เพศหญิง 3,706
คน มีอาชีพ หลัก เป็ นเกษตรกรรม และอาชีพ รองคื อรับ ราชการ และ
รับจ้างทัว่ ไป จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่า ตําบลท่าขุนรามมีปัญหา
ในเรื่องของด้านสุขภาพ ด้านความเป็ นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้
และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

นําข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าํ บลท่าขุนรามมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา
ผูน้ าํ ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

ต . ท่าข ุนราม

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลท่าขุนราม
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าํ บลท่าขุนราม

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล

เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตําบล

0.00

รายได้

4 .57

0.46

สุขภาพ

0.01

ผลลัพธ์

ความเป็ นอยู่

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

0.12

การพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการออกแบบ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการจัดการ
ตลาดท่องเที่ยวชุมชน ๓ วิถี
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการจัดทํา
ป้ายสื่อความหมายเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการจัดทําสือ่
การตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผา่ น
ระบบดิจิทลั
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการ
ฝึ กอบรมการบริหารจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมการทดลอง
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน
เชิงสร้างสรรค์

Social Literacy

Financial Literacy

การศึกษา

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทํางาน

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หมดหนี้มีออม
-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน

จากข้อมูล TPMAP ปี 2562 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สาํ รวจ
ใน13 หมูบ่ า้ น จํานวน 6,918 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด 357 คน
โดยในด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จํานวน 316 คนประกอบด้วย คนในหมูท่ ี่ 1, 3, 4, 5, 6,
8, 10 และ 11 รองลงมาเป็ นด้านสุขภาพจํานวน 32 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 5, 8, 10
และน้อยที่สดุ คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐจํานวน 0 คน

1 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน
และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ประเมินตําบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามอยูร่ อด (หลัง)

ประเมินตําบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตําบล

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-พลเมืองดิจิทลั

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
10
40

1

18

2 2

11

แหล่งท่องเทีย่ ว
ทีพ่ ัก,โรงแรม

ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น

10

67

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

-ตําบลท่าขุนรามมีการรวมกลุ่มใหม่ (เดิมยังไม่มี
การรวมกลุม่ )ในการจัดทําตลาดสามวิถีเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพิ่ มขึ้นจํานวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตลาด
สามวิถี
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เดิมมีผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
จํานวน 1 แบบ คือ เมี่ยงลาบปลาดุก หลังจากจัด
กิจกรรมเกิดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจํานวน 4 แบบ คือ
ไส้อวั ่ ลาบเหนือ ไส้กรอกลาบอีสาน ไส้กรอกลาบ
เหนือ หมูสม้

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-หลังจากมีการจัดทําแหล่งท่องเที่ยวทําให้เกิดตลาด
สามวิถี และคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน้ จากรายได้
เดิม
-จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทําให้ชมุ ชนเกิดการ
ต่อยอดในอาชีพมีผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของคนในตําบล
ท่าขุนรามเพิ่มขึน้

ข้อเสนอแนะ
2 :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมการพัฒนา
สินค้า OTOP ให้เป็ นของที่ระลึกเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมการพัฒนา
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นด้านอาหารเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์

1. โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน และนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรจัดให้มพี ื้นทีใ่ นการขายสําหรับร้านค้าให้เพิ่มมากขึน้
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนควรมีการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บ ุญอนนท์ โทร 093-9503337
อาจารย์ย ุชิตา กันหามิ่ง โทร 094-6289047

