การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ตาบล

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ประเมินตาบล
ตาบลมุง่ สค่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งหมด
74,375 ไร่ มีทั้งหมด 12 หมู่บา้ น มีจานวนประชากรทั้งหมด 15,628
คน แบ่งเป็ นชาย 7,596 คน หญิง 8,032 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมด
6,123 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม และ
อาชีพรองคือค้าขาย และรับจ้างทัว่ ไป จากประเด็นปั ญหาในพื้น ที่พบว่า
ตาบลสระแก้ว มีปัญหาในด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาและ
ความเป็ นอยู่ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลสระแก้วมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลสระแก้ว
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลสระแก้ว
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

ความเป็ นอยู่

1

รายได้
0.99

ผลลัพธ์

0.99

0.99

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

0.99

Financial Literacy
การศึกษา

สุขภาพ

จากข้อ มูล TPMAP ปี 2562 ความต้อ งการพื้ น ฐานทั้ ง 5 มิ ติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 12 หมูบ่ า้ น จานวน 11,909 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้า นอยู่
ทั้ง หมด 222 คน โดยในด้า นสถานภาพด้านรายด้า นมีปั ญ หามากที่ ส ดุ จ านวน 118 คน
ประกอบด้ว ยคนในหมู่ที่ 1,3,4,6,7,8,11 รองลงมาเป็ นด้า นสุข ภาพจ านวน 46 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,4,8,10,11 ด้านการความเป็ นอยู่จานวน 34 คน ประกอบด้วยคน
1,3,4,5,6,8,11 และน้อ ยที่ ส ดุ คื อ ด้า นการศึ ก ษาจ านวน 24 คน ประกอบด้ว ยคนในหมู่ที่
1,3,4,6,7,8,11

-นวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน
-จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

3 4

การพัฒนาพื้นที่

Social Literacy

-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

2
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โครงการที่ 1 แบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช ุมชน

2.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ช ุมชน

- กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและการพัฒนาศูนย์ตน้ แบบแสดงสินค้าและจาหน่าย
สินค้าระดับตาบล
- กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปัน่ เปิ ดบ้าน จัดทา
วิดิทัศน์ ภาพนิ่ง และแผ่นพับการท่องเที่ยว ภายในตาบลสระแก้ว
- กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรูเ้ กี่ยวกับช่องทางการตลาด
- กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการทาบัญชีสาหรับร้านค้า
- กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
การเป็ นผูป้ ระกอบการและจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน ตาบลสระแก้ว เพื่อพัฒนาทักษะ
ของกลุม่ สตรีตาบลสระแก้ว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็ นที่รจู้ ัก
มากขึ้น

โครงการที่ 2 แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย

3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครช ุมชน

- กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ใน
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบฉลากโภชนาการ
- กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ให้ความรูแ้ ละวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฝรัง่ อบแห้ง สบู่ฝรัง่ เพิ่มมูลค่าให้กบั สินค้า
- กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ให้ความรู้ เรื่องการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อการบริโภค และการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
กระดาษใยกล้วย เพิ่อสร้างจุดสนใจต่อความต้องการของตลาด

โครงการที่ 3 แบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย

4.โครงการส่งเสริมอาชีพคนในช ุมชน

- กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิ บัติการการดูแลสุขภาพและกิจกรรมผ้าขาวม้า
ร่วมใจเสริมวัยสูงอายุ โดยการสอนท่าออกกาลังกายด้วยผ้าขาวม้าและตาราง 9
ช่อง
- กิจ กรรมที่ 2 อบรมเชิง ปฏิ บัติก าร ให้ความรูเ้ กี่ ยวกับโรคภาวะแทรกซ้อนโรค
ซึมเศร้า และส่งเสริมสุขภาพจิตในผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน (สร้างสุขด้วย
ธรรมะ) โดยการสอนการดูแลตัวเองเบื้องต้น ท่าทางฤาษีดัดตน และธรรมเทศนา
โดยพระภิกษุ
- กิ จกรรมที่ 3 อบรมส่ง เสริม และพัฒ นาฝี มื อแรงงานใน ชุมชน (ด้า นการดูแ ล
ระบบไฟฟ้ า) โดยการอบรมอาสาสมัครต่อวงจรไฟฟ้ าบ้าน
- กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับโทษ พิ ษภัยจากยาเสพติด และจัดกีฬาสาน
สัมพันธ์เสริมความรูเ้ พื่อป้องกันยาเสพติด โดยจัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ ยวกับโทษของ
ยาเสพติดและกิจกรรมสันทนาการกีฬาพื้นบ้านให้กบั เยาวชนตาบลสระแก้ว

โครงการที่ 4 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย
- กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริมอาชีพทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
และสายคล้องแมส โดยการสอนวิ ธีการทาเจลจากสารสกัดใบฝรัง่ และสอน
วิธิการทาสายคล้องแมส เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพของคนในชุมชน
- กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพ และสร้างผูป้ ระกอบการ
ออนไลน์ ด้า นการตลาด เกี่ ย วกั บ ยิ ง โฆษณา วิ เ คราะห์ ผ ลลั พ ธ์ และ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์+Workshop
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แหล่งท่องเทีย่ ว
ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) ด้านการพัฒนาอาชีพ ของกลุ่มสตรีแม่บา้ นตาบล
สระแก้ว ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ม เดิ ม จาก 35 คน
ปั จจุบัน 60 คน ผลลัพธ์ที่ได้ทาให้กลุ่ม สตรีแม่บา้ น
สระแก้วมีผ ลลัพ ธ์ดา้ นเศรษฐกิ จ ผลิตภัณฑ์แ ละทุน
ชุมชนที่เข้มแข็งขึน้
2) มูลค่าผลผลิตในชุมชนเพิ่มขึ้น เดิมจากผลฝรัง่ สด
ราคา 25 บาท/กิโลกรัม แปรรูปเป็ นฝรัง่ อบแห้ง และ
ออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ สร้างมูล ค่าผลผลิตเป็ นราคา
40 บาท/กิโลกรัม
3) เพิ่ มช่องทางการตลาด ยกระดับ เศรษฐกิ จชุมชน
สามารถสร้างรายได้ม ากกว่ า 1 ช่อ งทาง ทั้งช่อ ง
การตลาดออฟไลน์ และตลาดออนไลน์

1) ชุมชนเป็ นที่รจู้ กั มากขึน้ จากการทาแผนที่ท่องเที่ยว
ทาวิดิทศั น์ และประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเที่ยวชุมชน
2) ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ในกิจกรรม
การยกระดับ ผลิต ภัณ ฑ์ ในการแปรรูป และการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น สบู่ฝรัง่ ฝรัง่ อบแห้ง เจลแอลกอฮอล์จากใบ
ฝรัง่ นอกจากนัน้ ยังได้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนใน
ด้านสุขภาพและการออกกาลังกายด้วยผ้าขาวม้า และฝี มือ
แรงงานด้านช่างไฟฟ้า การควบคุมปัม๊ นา้ ประปา
3) ลดปัญหาการว่างงาน มีการรวมกลุม่ แม่บา้ นสร้างอาชีพ
4) เยาชนในชุมชนเข้าใจถึงปั ญหาและผลกระทบของยาเสพ
ติดมากขึน้ เป็ นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5) จานวนเครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชนเพิ่มมาก
ขึน้

ข้อเสนอแนะ
1.ควรสร้างเครือข่ายการประสานงานและความร่วมมือของคนในชุมชน
ที่ดี จะทาให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้
2.ควรจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจของชุมชน เพื่อทาให้ชมุ ชนเข้มแข็งขึน้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์ นพรัตน์ ไชยวิโน
รศ.ดร.นิร ุตติ์ พิพรรธนจินดา
เบอร์ติดต่อ 064-3520982 ,083-1638654

