การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลลานดอกไม้อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

นาข้อมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลวังประจบมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้นาชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลวังประจบ
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ตาบลวังประจบ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

1
0.93

0.92

ความเป็นอยู่

0.97

สุขภาพ

0.96

3.กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว

4.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุให้มีรายได้ด้วยการปลูกผัก
คอนโด

ผลลัพธ์

Financial Literacy
-ครบเครื่องเรื่องลงทุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองทุนรวม

Social Literacy
-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมือ
อาชีพ
- การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

การศึกษา

การพัฒนาพื้นที่

2.กิ จกรรมพั ฒนาการใช้ เทคโนโลยี สร้ างสิ นค้ า
OTOP

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผู้รับจ้างทั้ง 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ
จากประชากรที่สารวจใน 11 หมู่บ้าน จานวน 5,399 คน พบว่ามีปัญหาความยากจน
อยู่ทั้งหมด 1,102 คนโดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มีปัญหามากที่สุด จานวน 430
คน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,3,4,6,7,9,10,11 รองลงมาปัญหาด้านสุขภาพจานวน 349
คน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,4,6,9,10 เป็นต้น

1.กิจกรรมพัฒนาอาชีพใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยง
จิ้งหรีดส่งออกระดับตาบล

ประเมิน
มุ่งสู่ความยั่งยืน (หลัง)

กลไกการดาเนินงาน

มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่ จานวน
ประชากร 6,949 คน
จาแนกเป็น ผู้ชาย 3,511 คน ผู้หญิง 3,478
คน มีอาชีพหลักคือรับจ้าง เกษตรกร มีอาชีพ
สารองคือค้าขาย จากประเด็นประหาในพื้นที่
พบว่าตาบลลานดอกไม้มีปัญหาในเรื่องของ
รายได้มากที่สุด จึงเป็นที่มาของกิจกรรมที่
เกิดขึ้น

รายได้

ประเมิน
ยังไม่สามารถอยู่รอด (ก่อน)

กิจกรรมดาเนินงานที่ 1
สร้างอาชีพใหม่ก ารเลี้ ยงจิ้ง หรีด ให้แ ก่
ประชาชนในตาบลลานดอกไม้ สาหรับผู้
ว่างงานหรือผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ
ใหม่ หรืออาชีพเสริมภายในตาบล
กิจกรรมดาเนินงานที่ 2
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการวางจาหน่ายสินค้าให้
โดดเด่นน่าสนใจ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
และเพิ่มยอดขายด้ วยการจ าหน่ ายสิ นค้ าผ่ าน
เว็บไซต์ Fanpageและ Facebook Live
กิจกรรมดาเนินงานที่ 3
พั ฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนต าบลลาน
ดอกไม้ เพื่ อส่ งเสริ ม และพั ฒนาแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวภายในชุ มชนให้ เป็ นที่ รู้ จั กกั บ
ภายนอก
กิจกรรมดาเนินงานที่ 4
ปลู กผั กออร์ แกนนิ ก และการเพาะเห็ ดสาย
พันธุ์ฮังการี ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในชุมชน และผู้สูงอายุให้เป็นการสร้างรายได้
เสริ ม เพื่อคนในต าบลบริ โภคผักที่ ปลอดภั ย
และมีสุขอนามัยที่ดี

English Literacy
-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
-ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจโรงแรม

Digital Literacy
-การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-พลเมืองดิจิทัล
-การรู้เท่าทันสื่อ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
8
แหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั ,โรงแรม
7
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น
4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
- ตาบลลานดอกไม้มี การรวมกลุ่มในการส่งเสริ ม
ทักษะจากผลิตภัณฑ์เดิมประกอบไปด้วย น้าพริก
ตะกร้ าสานเพื่ อ นาไปประกอบอาชี พ เลี้ ยงตนเอง
และครอบครัวจานวน จากเดิมรายได้ 150,000 ต่อ
ปี หลัง 160,000-180,000 ต่อปี
- ขยายตลาดออนไลน์ ในรูปแบบเพจตาบล และสื่อ
ต่าง ๆ

ผลลัพธ์เชิงสังคม
- หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ประชาชนที่ได้
เข้าร่วม สามารถใช้ทักษะนาไปประกอบอาชี พและ
พึ่งพาตนเองได้
- จากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่า
ชุ ม ขนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และพร้ อ มต่ อ การเรี ย นรู้
ทักษะอาชีพเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1.ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้นาให้กบั กลุม่ ผลิตภัณฑ์
2.สร้างการร่วมกลุ่มเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โอกามา จ่าแกะ เบอร์ติดต่อ 095-640-7292
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม เบอร์ติดต่อ 097-287-2163

