การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลนิคมทงุ่ โพธิ์ทะเล อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ต าบลนิ ค มทุ่ง โพธิ์ ท ะเล ตั้ ง อยู่ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง
ก าแพงเพชร จั ง หวั ด ก าแพงเพชร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
43,065 ไร่ มีทั้งหมด 16 หมู่บา้ น มีประชากร 6,987
ต่อครัว เรื อน มีประชากรทั้งหมด 9,221 คน จาแนก
เป็ นเพศชาย 4,548 คน เพศหญิง 4,673 คน มีอาชีพ
หลัก เป็ นเกษตรกร และอาชีพ รองคืองานฝี มือ ซึ่ งพบ
ปั ญหาด้านรายได้มากที่สดุ

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลวังหินมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล
ตาบลนิคมทงุ่ โพธิ์ทะเล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลนิคมทุง่ โพธิ์ทะเล
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลนิคมทุง่ โพธิ์ทะเล
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบลนิคมทุง่ โพธิ์ทะเล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
การศึกษา

ส่งมอบโครงการให้กับตาบลนิคมทุง่ โพธิ์ทะเล

ผลลัพธ์

1

รายได้

0.95

0.98

ประเมินตาบล
ที่ตาบลมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล

การเข้าถึงบริการรัฐ

0.99

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

0.99

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม

ความเป็นอยู่

ส ุขภาพ

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรทีส่ ารวจ
ใน 16 หมูบ่ า้ น จานวน 6,987 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทงั้ หมด 466 คน
โดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 311 คนในหมูท่ ี่ 9,10 และ 15
รองลงมาเป็ นด้านความเป็ นอยู่จานวน 95 คน คนในหมูท่ ี่ 4,6,7,9 และ 10 และน้อยที่สดุ คือ
ด้านการศึกษา

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

5 10 9

2 : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

3 : พัฒนาอาชีพช่างชุมชน

4 :ยกระดับร้านค้าชุมชน/โรงนา้ ดื่ม

21

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
“สวนบ้านทุ่ง. และพื้นที่ต่างๆ ที่จะเชื่อม
การท่องเที่ยวกับสวนบ้านทุ่ง
กิจกรรมที่ 2 : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ตามแผน เช่น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้โดด
เด่น ทาตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลากหลาย
จัดทาช่องทางการตลาดทัง้ ออนไลน์
และออฟไลน์
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ในลักษณะการใช้ฝีมือ
แรงงาน และส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้
ฝี มือช่างชุมชน เช่น ช่างไฟฟ้ า
ช่างยนต์เครื่องเล็ก
กิจกรรมที่ 4 :
➢ จัดทาระเบียบกลุ่ม
➢ วางระบบร้านค้าชุมชน
➢ วางระบบการเงินบัญชี
➢ วางระบบสต๊อกสินค้า
➢ ปรับโรงนา้ ให้ได้มาตรฐาน
➢ จัดทาแผนการตลาด

-การสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาพื้นที่
1 : พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
“สวนบ้านทุ่ง”

Digital Literacy

English Literacy

0
85
6

80

แหล่งท่องเทีย่ ว
ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
❖

❖

ก่อนลงพื้นทีพ่ ัฒนา ศูนย์เรียนรู้ อาชีพช่างชุมชน ยังไม่มีศนู ย์
เรียนรู้ และบุคคลทีช่ านาญด้านช่างชุมชน หลังลงพื้นทีพ่ ัฒนา
ได้มีการทาศูนย์เรียนรู้ อาชีพช่างชุมชน 2 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า
2 ศูนย์เรียนรู้ และช่างยนต์เครื่องเล็ก 2 ศูนย์เรียนรู้
รวมทัง้ หมด 4 ศูนย์เรียนรู้
ก่อนลงพื้นทีพ่ ัฒนาตาบลนิคมทุง่ โพธิ์ทะเล ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ไม่มีแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนแบบเดิมจะเป็ นผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ น
เพียงกระเป๋ าจากผ้าไทยอย่างเดียว ไม่มีลวดลายหรือสีสันมา
แต่งเติม เพื่อสร้างความดึงดูดหรือเพิ่มความสนใจให้กับผูพ้ บ
เห็น หลังลงพื้นทีพ่ ัฒนา ได้ทาการพัฒนาได้คิดค้นชือ่ แบรนด์
ของผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อยกระดับสินค้าให้บคุ คลทัว่ ไปได้รจู้ ัก
ชือ่ แบรนด์ : PORTIA (โพเทียร์) และเพิ่มลวดลายกระเป๋ า
ให้มีความสวยงามขึน้ จากวัสดุภายในชุมชน นามายกระดับให้
กระเป๋ านัน้ มีคณ
ุ ค่าเพิ่มขึน้ กระเป๋ าต้นแบบ จานวน 10 รูปแบบ
รายได้จากเดิม 30,000 บาทต่อปี หลังจากลงพัฒนา
รายได้เพิ่มขึน้ 50,000-60,000 บาทต่อปี

ผลลัพธ์เชิงสังคม
❖ การสร้างทักษะอาชีพใหม่ กลุม่ เกษตร
และกลุม่ เปราะบาง ที่ได้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้ทกั ษะนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้
❖ จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็น
ว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการ
เรียนรูท้ กั ษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. ร้านค้าชุมชน/โรงนา้ ดื่ม ควรร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้า
ชุมชน/โรงนา้ ดื่มให้มมี าตรฐานและประสิทธิภาพมากขึน้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ.ดร. ชาลี ตระก ูล โทร. 063-343-0817
ผศ. วรางค์ รามบ ุตร โทร. 066-112-8689

