การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดแพงเพชร
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ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลหนองหลวง ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 55,625 ไร่ มีทงั้ หมด 15 หมู่บา้ น
จานวนประชาการทัง้ สิ้น10,136 คน ประกอบด้วย ชาย
5,014
คน
หญิง 5,122
คน มีอาชีพหลักเป็ น
เกษตรกรรม จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่า ตาบลหนองหลวง
มีปัญหาในเรื่องด้านรายได้ และสุขภาพเป็ นส่วนใหญ่ จึงเป็ นที่มา
ของกิจกรรมที่เกิดขึน้

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลหนองหลวงมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบล
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลหนองหลวง
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล
ส่งมอบโครงการให้กับตาบล
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ความเป็ นอยู่
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1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ ับจ้างทั้ง 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

0.99

Social Literacy

Financial Literacy
สุขภาพ

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สารวจใน14
หมูบ่ า้ น จานวน 7,195 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทงั้ หมด 855 คน โดยใน
ด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 433 คน อยู่ในหมู1่ ,4,7,9,11,12,13,14
รองลงมาเป็ นด้านสุขภาพจานวน 391 คน อยู่ในหมู1่ ,4,6,7,9,11,12,14 และน้อยที่สดุ คือด้าน
การเข้าถึงบริการรัฐจานวน 2 คน อยู่ในหมู1่ 4

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
ผูท้ ยี่ า้ ยกลับเนือ่ งด้วยสถานการณ์โควิด19

การพัฒนาพื้นที่

1 : โครงการการตลาดสินค้าชุมชน
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

2 : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนหนอง
หลวงด้านสุขภาพและอาชีพ

แหล่งท่องเทีย่ ว
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กิจกรรมที่ 1 :อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคนิคการตลาดออนไลน์
ดันยอดขายให้ปัง Online Marketing
for beginner
• การขายในแพลตฟอร์ม
Shopee,Facebook เป็ นต้น
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการกลุม่ และการ
จัดทาบัญชีกลุม่
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ประกอบด้วย การทา
ตุก๊ ตาบีบมือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากปลา
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ประกอบด้วย การปลูก ขยายพันธุ์
และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด 19 การ
ทาเจลแอลกอออล์ลา้ งมือ

ทีพ่ ัก,โรงแรม

53

ร้านอาหารในท้องถิ่น

35

1
1

10

อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
-จากการจัดตัง้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการค้าทางออนไลน์เพื่อ
รวบรวมสินค้าที่ผลิตขึน้ ในชุมชนนามาเปิ ดตลาด
ออนไลน์ ส่งผลให้เกิดกลุม่ ผูป้ ระกอบการเพิ่มขึน้ จานวน
1 กลุม่ และมีรายได้จากการขายออนไลน์13,000บาท
จากเดิมไม่มีรายได้
- โครงการการตลาดสินค้าชุมชนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ทาให้เกิดช่องทางการตลาดออนไลน์ 2
ช่องทางโดยเกิดขึน้ ในแพลตฟอร์ม Shopee และFacebook

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองหลวง สามารถนาทักษะไปประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้
-จากการการอบรมการตลาดรูปแบบออนไลน์ทาให้
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนตาบลหนองหลวงมีชอ่ งทาง
การตลาดเพิ่มขึน้ และมีความเข้มแข็งขึน้

ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการส่งเสริมการขายมากขึน้ เช่นการไลฟ์ สดขายของ การยิงแอดเพื่อโฆษณาสินค้า
2. โครงการต้องพัมนาต่อยอดจากปี แรกเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์พิมประไพ ขาวขา โทร 087-1992656
อาจารย์นงลักษณ์ จัทร์พิชยั โทร 081-2070625

