การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตาบลไม่สามารถอยูร่ อดได้

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร
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ตาบลมุ่งสคู่ วามยัง่ ยืน
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ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการ
ดาเนิ
นงาน
นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลหนองปลิงมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับ

ตาบลหนองปลิง ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มีพื้นที่ประมาณ 53,031 ไร่ มีทั้งหมด 11 หมู่บา้ น มีประชากร
ทั้ง หมด 5,870 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 2,844 คน เพศหญิ ง
3,026 คน มี อ าชี พ หลั ก เป็ นเกษตรกรรม และอาชี พ รองคื อ
ค้า ขาย จากประเด็ น ปั ญ หาในพื้ น ที่ พ บว่ า ต าบลหนองปลิ ง มี
ปั ญหาในเรื่องของด้านรายได้มากที่สดุ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่
เกิดขึน้

อาจารย์ที่ปรึกษาผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และ
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล
ทราบปั ญหาและความต้องการของคนในชุมชน จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตาม
ลักษณะของปั ญหาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ตาบลหนองปลิง
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กบั ตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ
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0.98

รายได้

ส่งมอบโครงการให้กบั ตาบล

ผลลัพธ์
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สุขภาพ

0

1

การศึกษา

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

1

Social Literacy

Financial Literacy

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

ความเป็นอยู่

จากข้อมูล TPMAP ปี 2562 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน11 หมูบ่ า้ น จานวน 5,870 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่
ทัง้ หมด 132 คน โดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 111 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-11 รองลงมาเป็ นด้านสุขภาพจานวน 21 คน ประกอบด้วยคนในหมู่
ที่ 8,9,10 และไม่มปี ั ญหา คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ด้านการศึกษา และด้านความเป็ นอยู่

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่

7

แหล่งท่องเที่ยว

4

ที่พกั ,โรงแรม

5
0
1 : โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตาบลหนองปลิง

2 : โครงการพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพตาบล
หนองปลิง

3 : โครงการการเปิดตลาดริมนาย้อนรอย
วัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง
มีการอบรมมัคคุเทศก์น้อย จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตาบลหนองปลิง
และจัดทาจุดเช็คอินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม

ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
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พืชในท้องถิ่น

9

10

สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งน้ าในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวและการจัด
กิจกรรมตลาดย้อนรอยวัฒนธรรม ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 3.5
ผลลัพธ์ค่าเฉลีย่ 4.67=พอใจมากที่สดุ
2. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึนจากเดิม
เฉลี่ย 30,000บาทต่อปี หลังจากลงพืนที่พัฒนาเพิ่มขึน
เฉลี่ย 40,000-70,000บาทต่อปี
3.จานวนกลุ่มอาชีพเพิ่มขึน 2 อาชีพ คือกลุ่มอาชีพเพาะ
เห็ด และกลุ่มอาชีพการทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่จากเดิมยัง
ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพจึงเข้าไปพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเป็นการกระจายอาชีพให้แก่ผสู้ นใจ
4.ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 ชมรม จากเดิมไม่มีชมรม

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ประกอบด้วย การฝึกอาชีพการ
ทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การฝึกอาชีพการ
เพาะเห็ดและการแปรรูป และกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติช่องทางตลาดออนไลน์
ให้กับกลุ่มที่มีปัญหาด้านรายได้
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการเปิดตลาดริมนา
ย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมือง
หนองปลิง พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถสร้างรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน
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ผลลัพธ์เชิงสังคม

1.ประชาชนในพืนที่ได้รับการพัฒนาและใช้
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านอาชีพ และมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เกิด
มูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะนาไปสู่การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
2. สิ่งแวดล้อมในชุมชนและประวัติศาสตร์
ของชุมชนได้รับการฟื้นฟูและนามาเล่าใหม่อีก
ครังผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1.
2.

ส่งเสริมการตลาดปลอดภัยโดยใช้วสั ดุจากธรรมชาติ
พัฒนากลุม่ อาชีพให้ขนึ้ เป็ นสินค้า 1ตาบล 1ผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
1. ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
โทร. 095-6387101
2. อาจารย์ปรีชาภรณ์ ขันบุรี โทร. 093-2755369

