การดําเนินงานรายตําบล (TSI)

ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตําบล

กําแพงเพชร

ข้อมูลพื้นที่ตําบล

กลไกการดําเนินงาน

ตําบลเทพนครมีพนื ้ ที่รบั ผิดชอบ 172 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 107,500 ไร่ มีทงั้ หมด 16 หมูบ่ า้ น มีประชากร
ทัง้ หมด 20,438 คน จําแนกเป็ นเพศชาย 9,995 คน เพศ
หญิง 10,443 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรและอาชีพรอง
คืองานฝี มือ

นําข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าํ บลเทพนครมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ าํ
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลเทพนคร
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาํ บลเทพนคร
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5
เข้าถึงบริการรัฐ
มิติ

ส่งมอบโครงการให้กบั ตําบล

ผลลัพธ์

0.00

รายได้

3.93

0.66

0.29

ความเป็ นอยู่

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

0.12

สุขภาพ

การศึกษา

3 : โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

กิจกรรมที่ดาํ เนินการที่ 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการอาชีพช่างยนต์เล็ก การจับจีบผ้า
สําหรับงานพิธีต่าง ๆ การทําอุปกรณ์
เครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ ปฏิบตั ิการทํา
เกษตรอินทรีย ์ และผลิตอาหารปลอดภัย
กิจกรรมที่ดาํ เนินการที่ 3 จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผูป้ ระกอบ
อาชีพชุมชนประจําหมูบ่ า้ น ปฏิบตั ิการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ โลโก้ แท็ก สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและการตลาดออนไลน์
เพื่อเพิ่มช่องทาง การจัดจําหน่ายให้กบั
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
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6
0
กิจกรรมที่ดาํ เนินการที่ 1 ออกแบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านวัฒนธรรม
และด้านการเกษตร

Digital Literacy

English Literacy

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

6

1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

การพัฒนาพื้นที่

2 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพชุมชน

Social Literacy

Financial Literacy

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่สาํ รวจใน13
หมู่บา้ น จํานวน 13572 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายได้อยูท่ ้ งั หมด 533 คน ประกอบด้วยคนใน
หมู่ที่ 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22 โดยในด้านสถานภาพด้านสุ ขภาพมีปัญหา
มากที่สุด จํานวน 90 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 5,9,12,13,15,16,18,19 ด้านความเป็ นอยูจ่ าํ นวน
39 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 5,12,15,16,19 และน้อยที่สุดคือด้านการเข้าถึงบริ การรัฐจํานวน 0
คน

เพื่อฟื ้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน และนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนเทพนคร

ประเมินตําบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามอยูร่ อด (หลัง)

ประเมินตําบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

แหล่งท่องเทีย่ ว
ทีพ่ ัก,โรงแรม

8

ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ

97
54 19

เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. หากตําบลมีการท่องเที่ยวจะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 60,000บาท เดิมไม่มีจดุ ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแต่ละจุด
2. มีอาชีพเกิดใหม่ 7 อาชีพ(ปั้นไข่เค็ม,
มะพร้าวเสวย,กากหมู,สลัดโรล,ถัว่ เคลือบ
,นํ้าพริก)

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. ประชาชนในตําบลเทพนคร เกิดการรวมกลมุ่
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่เพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยว
2. ประชาชนที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด มีรายได้ในการ
ทํางานจากโครงการฯ
3. ช ุมชนมีทกั ษะในการในการทํางานร่วมกัน
มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. การทําโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ภายใน 1 ปี ยังมีความจําเป็ นจะต้องพัฒนาต่อยอดจากปี แรก การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพื่อให้เกิดผลอย่าง
เป็ นรูปธรรม
2. การใช้จา่ ยเงินในโครงการสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยกําหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านได้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่

ผูร้ บั ผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บ ุดสีทา เบอร์โทร : 0631623515
ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ประพล จิตคติ
เบอร์โทร : 0906840043

