


คํานํา 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 ไดอนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมกับสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ : U2T)               
มีวัตถุประสงคเ พ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับตําบล ใหเกิดการจางงานประชาชนท่ัวไป                 
บัณฑิตจบใหม และนักศึกษาใหมีงานทํา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับอนุมัติใหรับผิดชอบพ้ืนท่ี
ตําบลจํานวนท้ังสิ้น 60 ตําบล ประกอบดวยจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 36 ตําบล ตําบล มีการจางงานท้ังสิ้น 
จํานวน 720 คน และจังหวัดตาก จํานวน 24 ตําบล มีการจางงานท้ังสิ้น จํานวน 480 คน  โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เปนตนมา 
 อนึ่ง ในการดําเนินงานโครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง จากองคกร
ภาคีเครือขายตาง ๆ ท้ังระดับจังหวัด และสวนราชการระดับทองท่ีและทองถ่ิน ไดแก ท่ีทําการปกครองอําเภอ             
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี หรือหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ในการเปนหนวยปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน           
ในพ้ืนท่ีตําบลนั้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสงผูปฏิบัติงานไปประจําหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวดวยแลว 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการมาแลว 3 เดือน จึงจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน           
ไตรมาสท่ี 1 โดยมีผลการดําเนินงาน ไดแก 
 1. รายงานสถานภาพตําบล (Tambon Profile) เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการออกแบบกิจกรรม              
การพัฒนาตําบล ทุกพ้ืนท่ีท้ัง 60 ตําบล 
 2. รายงานสภาพการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม (Emerging infectious 
diseases) ทุกพ้ืนท่ีท้ัง 60 ตําบล 
 3. ออกแบบกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีสอดคลองกับศักยภาพตําบล รวมถึงสอดคลองกับปญหา        
และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ภายใตกรอบงบประมาณ 800,000 บาทตอตําบล โดยมีรายละเอียด
การดําเนินงานของแตละตําบล ตามเอกสารสรุป 
 มหาวิทยาลัยฯ และคณะทํางานมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะดําเนินโครงการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 
วางไว ภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน           
ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเปน “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ตอไป 
 
 
 
       รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                  พฤษภาคม 2564 

รวบรวมและเผยแพรโดย สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
คณะทํางาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธกิารบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  เบอรโทร : 095-3561551 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล  ผูอํานวยการสํานกับริการวิชาการและจัดหารายได  เบอรโทร : 085-6510104 
    อาจารยที่ปรึกษาประจําพื้นที ่



ก 
 

สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
สรุปภาพรวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ    1 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 36 ตําบล  

1. ตําบลเกาะตาล   อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร     3 
2. ตําบลโคงไผ   อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร     4 
3. ตําบลปางมะคา   อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร     5 
4. ตําบลสลกบาตร   อําเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกําแพงเพชร     6 
5. ตําบลคลองสมบูรณ   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร     7 
6. ตําบลทามะเขือ   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร     8 
7. ตําบลแมลาด   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร      9 
8. ตําบลวังแขม   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร      10 
9. ตําบลวังไทร   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร      11 
10. ตําบลวังบัว   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร      12 
11. ตําบลวังยาง   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร      13 
12. ตําบลหัวถนน   อําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร      14 
13. ตําบลทุงทอง   อําเภอทรายทองวัฒนา   จังหวัดกําแพงเพชร     15 
14. ตําบลพานทอง   อําเภอไทรงาม   จังหวัดกําแพงเพชร      16 
15. ตําบลระหาน   อําเภอบึงสามัคคี   จังหวัดกําแพงเพชร      17 
16. ตําบลปางตาไว   อําเภอปางศิลาทอง   จังหวัดกําแพงเพชร     18 
17. ตําบลเขาคีริส   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร     19 
18. ตําบลคลองพิไกร   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร     20 
19. ตําบลคุยบานโอง   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร     21 
20. ตําบลถํ้ากระตายทอง   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร    22 
21. ตําบลวังตะแบก   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร     23 
22. ตําบลหนองหัววัว   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร     24 
23. ตําบลหวยยั้ง   อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร     25 
24. ตําบลคลองแมลาย   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    26 
25. ตําบลไตรตรึงษ   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    27 
26. ตําบลทรงธรรม   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    28 
27. ตําบลทาขุนราม   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    29 
28. ตําบลเทพนคร   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร     30 



ข 
 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 

29. ตําบลนาบอคํา   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร     31 
30. ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    32 
31. ตําบลลานดอกไม   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    33 
32. ตําบลสระแกว   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร     34 
33. ตําบลหนองปลิง   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร    35 
34. ตําบลอางทอง   อําเภอเมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร     36 
35. ตําบลลานกระบือ   อําเภอลานกระบือ   จังหวัดกําแพงเพชร     37 
36. ตําบลหนองหลวง   อําเภอลานกระบือ   จังหวัดกําแพงเพชร     38 

จังหวัดตาก จํานวน 24 ตําบล 
1. ตําบลทุงกระเชาะ   อําเภอบานตาก   จังหวัดตาก      39 
2. ตําบลคีรีราษฎร   อําเภอพบพระ   จังหวัดตาก       40 
3. ตําบลชองแคบ   อําเภอพบพระ   จังหวัดตาก       41 
4. ตําบลพบพระ   อําเภอพบพระ   จังหวัดตาก       42 
5. ตําบลตลุกกลางทุง   อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก      43 
6. ตําบลวังประจบ   อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก      44 
7. ตําบลวังหิน   อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก       45 
8. ตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก      46 
9. ตําบลขะเนจื้อ   อําเภอแมระมาด   จังหวัดตาก       47 
10. ตําบลพระธาตุ   อําเภอแมระมาด   จังหวัดตาก      48 
11. ตําบลแมจะเรา   อําเภอแมระมาด   จังหวัดตาก      49 
12. ตําบลแมระมาด   อําเภอแมระมาด   จังหวัดตาก      50 
13. ตําบลทาสายลวด   อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก      51 
14. ตําบลพระธาตุผาแดง   อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก      52 
15. ตําบลแมกาษา   อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก       53 
16. ตําบลแมกุ   อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก       54 
17. ตําบลแมตาว   อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก       55 
18. ตําบลแมสอด   อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก       56 
19. ตําบลเชียงทอง   อําเภอวังเจา   จังหวัดตาก       57 
20. ตําบลนาโบสถ   อําเภอวังเจา   จังหวัดตาก       58 
21. ตําบลวังจันทร   อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก       59 
22. ตําบลวังหมัน   อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก       60 



ค 
 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 

23. ตําบลแมกลอง   อําเภออุมผาง   จังหวัดตาก       61 
24. ตําบลอุมผาง   อําเภออุมผาง   จังหวัดตาก       62 



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

การสร้างความร่วมมือกับจังหวัด  
ส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

1. ร่วมรับทราบ
และวางแผนการ
ด าเนินโครงการ 

3. ร่วมก ากับ
ดูแลการ

ปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ร่วมคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงาน 

กลไกการบริหารโครงการ 

มอบหมายส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 

เป็นกลไกหลัก 
ในการบริหารจัดการ

โครงการ/ 

บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานระดับคณะ 

รับผิดชอบพื้นที ่

แต่งตั้งอาจารย์เป็นผู้จัดการ
โครงการระดับพื้นที่ต าบล 
ท าหน้าที่จัดการโครงการ 

ก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน เป็นที่
ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ 

ส านักงาน 
บริหารโครงการ 

60 Team  
Project Manager  

คณะ  6 คณะ 
มรภ.กพ.แม่สอด 

KM for  
Improvement 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี 
และการปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 

- ระบบรับสมัครและ
คัดเลือก 

- ระบบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

- ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบ IT 
เพื่อการ
จัดการ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
36 ต าบล 

01 

03 

02 04 

จ านวน 1 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 2.78 

02 ต าบลมุ่งสู่ความพอเพยีง 

จ านวน 1 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 2.78 

03 ต าบลพ้นความยากล าบาก 

จ านวน 2 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 5.56 

01 ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยนื 

04 ต าบลท่ียังไม่สามารถ 
จัดเข้ากลุ่มได้ 
จ านวน 32 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 88.90 

จังหวัดตาก 
24ต าบล 

01 

03 

02 04 

จ านวน 0 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 0 

02 ต าบลมุ่งสู่ความพอเพยีง 

จ านวน 0 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 0 

03 ต าบลพ้นความยากล าบาก 

จ านวน 0 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 0 

01 ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยนื 

04 ต าบลท่ียังไม่สามารถ 
จัดเข้ากลุ่มได้ 
จ านวน 24 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ร่วมเป็น
ผู้จัดการโครงการ
ระดับพื้นที่ (Area 
Manager)ส ารวจ
และให้ข้อมูล
ศักยภาพต าบล 

5. ร่วมออกแบบ
กิจกรรมการ

พัฒนาพื้นที่ ร่วม
ด าเนินกิจกรรม
และร่วมติดตาม

ประเมินผล 



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร https://www.kpru.ac.th/ 
เบอร์โถร : 055-706-555 

สรุปภาพรวมโครงการ U2T 

สถานภาพต าบล ก่อนการด าเนินการโครงการ U2T สถานภาพต าบล หลังสิ้นสุดการด าเนินการโครงการ U2T 

ข้อมูลงบประมาณ 
ส าหรับการพัฒนาต าบล 

ในแต่ละประเภท 

ข้อมูลจ านวนของกิจกรรม 
ส าหรับการพัฒนาต าบล 

ในแต่ละประเภท 

ต าบลที่ยังไม่
สามารถอยู่รอด, 

56, 93% 

ต าบลที่อยู่รอด, 
1, 2% 

ต าบลมุ่งสู่ความ
พอเพียง, 1, 2% 

ต าบลมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน, 2, 3% 

ต าบลที่ยังไม่ 
สามารถอยู่รอด, 

6, 10% 

ต าบลที่อยู่รอด, 
12, 20% 

ต าบลมุ่งสู่ 
ความพอเพียง, 

13, 22% 

ต าบลมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน, 29, 48% 
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การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 

การสร้างและพัฒนา Creative Economic 

การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy 

ร้อยละ 31.70 

ร้อยละ 19.25 

ร้อยละ 24.02 

ร้อยละ 25.03 
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การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 

การสร้างและพัฒนา Creative Economic 

การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy 91 กิจกรรม 

99 กิจกรรม 

37 กิจกรรม 

86 กิจกรรม 



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 
KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)         

 

 
 

จังหวัดกําแพงเพชร 

36 ตาํบล 

  



โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบรูณาการ 

(มหาวิทยาลยัส ูต่ าบล สรา้งรากแกว้ใหป้ระเทศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณวุรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร 

 ท่ีตั้งและอาณาเขตต าบลเกาะตาล ตั้งอย ู่ทาง

ทิศเหนือของท่ีว่าการอ าเภอขาณวุรลักษบรุี จังหวัด

ก าแพงเพชร มีประชากรทัง้หมด 4,037 คน แบ่งเป็น 8 

หม ู่บ้าน มีลกัษณะเป็นท่ีราบล ุ่ม ท าใหมี้พ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีแหล่งน ้าท่ีส าคญั 

คือแม่น ้าปิงเป็นแม่น ้าหลกั มีลกัษณะเป็นท่ีราบล ุ่ม ท าใหมี้

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกก่ารประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 และจากการวิเคราะห์ข ้อมลู TPMAP พบว่า 

ต าบลเกาะตาล มีตัวช้ีวดัไม่ผ่านจ านวน 1 ตวัช้ีวดั จาก 

16 ตวัช้ีวดั คือ ดา้นสขุภาพ 

ขอ้มลูศักยภาพต าบล 
 

  

   - ครวัเรอืนกินอาหารถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยั 

และไดม้าตรฐาน 

   - คนอาย ุ15-59 ปี มีอาชีพและรายได ้

   - ครวัเรอืนมีการเก็บออมเงิน 

   - ครวัเรอืนมีสว่นรว่มท ากิจกรรมสาธารณะ        

เพ่ือประโยชนข์องชมุชน หรอืทอ้งถ่ิน 

   - รายไดเ้ฉลี่ยของคนในครวัเรอืนต่อปี 

   - ครวัเรอืนมีการเก็บออมเงิน 

   - ครอบครวัมีความอบอ ุ่น 

โจทยปั์ญหา/การพฒันาพ้ืนที ่

ภาคีเครอืขา่ย 

ขัน้ตอน 

การออกแบบ 

การพฒันา 

พ้ืนที่ 

    - ยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมในต าบล 

เกาะตาล  

    - พฒันาแหลง่เรียนร ูก้ารนวดแผนไทย 

และสมนุไพร 

    - สรา้งรายไดง้านหตัถกรรมในชมุชน 

    - พฒันาศกัยภาพการผลิตภณัฑเ์กษตร

ปลอดภยั 

    - สนบัสนนุการตลาดและบรรจภุณัฑ ์ 

    - ส่งเสริมภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

    - อนรุกัษแ์ละสืบสานหตัถกรรม 

    - เป็นเอกลกัษณข์องหม ู่บา้นเป็นแหลง่

เรียนร ูใ้นต าบล 

กิจกรรมเพ่ือพฒันาแหล่ง

เรยีนร ู ้ 

การนวดแผนไทยและสมนุไพร  

-ส ารวจกล ุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือสนบัสนนุการเรยีนร ู้

สมนุไพรและนวดแผนไทย  

-รว่มกนัวางแผนพฒันา

กิจกรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรยีนร ู้

สมนุไพรและนวดแผนไทย  

-จดัอบรมการนวดแผนไทย  

-จดัอบรมการหาลกูประคบ

สมนุไพร  

อาจารยท่ี์ปรกึษาประจ าพ้ืนท่ี 

1. ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ ์   โทร 089-4885884  

2. ดร.รษัฎากร วินิจกลุ          โทร 081-9150501 
KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอรโ์ทร : 055-706-555 

มีการประชมุรว่มกนัระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเกาะตาลในการออกแบบกิจกรรม U2T ท่ีจะเกิดขึ้น 

โดยมีประชาชน ผ ูน้ าทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครฐั มารว่มออกความคิดเห็นในการจดักิจกรรม  

ผลลพัธท์ี่จะเกิดขึน้ 

กิจกรรมเพ่ิมศกัยภาพ 

ผลิตภณัฑช์มุชนทางดา้น

หตัถกรรม  

-ส ารวจกล ุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือสนบัสนนุจกัสาร  

-รว่มกนัวางแผนพฒันา 

ดา้นหตัถกรรม  

-ประสานกบัผ ูน้ าเพ่ือเลือกผ ูส้นใจ

เขา้รว่มฝึกอบรม  

-จดัฝึกอบรมแหล่งเรยีนร ู ้

ดา้นหตัถกรรม  

 

 

 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ 

การผลิตและการตลาดเกษตร

ปลอดภยั  

-การลงพ้ืนท่ีส ารวจการผลิต

และการตลาดเกษตรปลอดภยั  

-ส ารวจกล ุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือสนบัสนนุดา้นการผลิต

และการตลาดเกษตร  

-รว่มกนัวางแผนพฒันา

ศกัยภาพการผลิต 

และการตลาด  

-จดัหาแหล่งเรยีนร ู ้

ดา้นการผลิตและตลาด  

กิจกรรมการพฒันาพ้ืนที่ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลไค้งโพ่ อ าเภอขาณุวรลักผบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ต าบลโค้ง ไผ่  ตั้ งอยู่ อ า เภอขาณุวรลักษบุรี 
จั งหวั ดก าแพงเพชร ประชากรทั้ งสิ้ น  6,322 คน 
แบ่งเป็น 13 หมู่บ้าน  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่  ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ  ท านา  
ซึ่งบางส่วนท าไร่  

และจากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP พบว่า 
ต าบลโค้งไผ่ มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านจ านวน 5 ตัวชี้วัด           
จากเป้าหมายทั้งหมด 16 ตัวชี้วัดของประเทศ ประกอบ     
ด้วย การใช้ยาเ พ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วย            
การออกก าลังกาย  คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและ     
รายได้ การส้รางรายได้ของครัวเรือน และการดื่มสุรา 

 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด 
บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาท ี

ตัวช้ีวัดที่ 21 : คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพ     
และรายได ้

ตัวช้ีวัดที่ 22 : รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 

 

ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

1. นีราฝโด้จากการพัฒธา

พลิตภัณท์ใธถ้องถิ่ธ 

2. ครัวเรือธและกลุ่นอาชีพ 

นีการวางแพธการเงิธถี่ดีขึ๊ธ 

3. ชุนชธสะอาด              

และปลอดภัฝ 

4. คธอาฝุ 60 ปีข๊ึธโป 

สานารถนีอาชีพและราฝโด้ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1.  ดร.คุณัญญา   เบญจวรรณ  ไถร. 087-6965954            
2.  พศ.วรรณวณัช ด่อธคร้าน    ไถร. 090-6821636 
 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

อปถ. 

หธ่วฝงาธภาครัฐ 

ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ 

การพัฒธาศักฝภาพด้าธสันนาชพีของชุนชธ 

การพัฒธาศักฝภาพด้าธการสง่เสรินการถ่องเถีฝ่ว 

การพัฒธาศักฝภาพด้าธการบริหารจัดการขฝะ 

การพัฒธาศักฝภาพด้าธการวางแพธถางการเงิธ 



 
 

กิจกรรมถี่ 2 
การแปรรูปวัสดเุหลือถิ๊ง
หลังการเก็บเก่ีฝว 

เพ่ือเพ่ิมราฝโด้ในชุมชน
ต าบลปางมะฌา่ 
(ปุฝ๋พืชหมัก) 

 
 

กิจกรรมถี่ 1  
การแปรรูปพลพลิต 
ถางการเกผตร  

เพ่ือส่งเสริมการมีราฝโด้
ให้กับชุมชนต าบลปางมะฌา่ 

ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลปางมะฌ่า อ าเภอขาณุวรลักผบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

   

ข้อมูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถี่ 

1.มีการเพ่ิมราฝโด้ในชุมชนไดฝการแปรรูปจาก
การน าพลพลิตถางการเกผตรมาแปรรูป เช่น 
การอบแห้ง การดอง และการกวน 
2. มีศูนฝ์การเรีฝนรู้ในชุมชนเกี่ฝวกับการสร้าง
ราฝโด้ 
3. ฌรัวเรือนมีการถ าปุฝ๋พืชหมักจากวัสดุ 
เหลือถ๊ิง ถ่ีเหลือจากการแปลรูปพลพลิตถาง
การเกผตรมาใช้ถ าปุฝ๋พืชหมักเพ่ือลดราฝจ่าฝ 
ในการซื๊อปุฝ๋ 

ขั๊นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี่ 

พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 

1. พศ.ปรัชญา ชะอุ่มพล     ไถร. 088-9959915 
2. พศ.โพไรจน์ เอกอุฬาร    ไถร. 081-9713653 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฎก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

    ต าบลปางมะฌ่า ตั๊งอฝู่อ าเภอขาณุวรลักผ

บุรี จังหวัดก าแพงเพชร มจี านวนประชากร

ถ๊ังหมด 9,857 ฌน แบ่งโด้ 24 หมู่บ้าน 

ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลปางมะฌ่าประกอบ

อาชีพเกผตรกรรม โด้แก่ ถ านา ถ าโร่ 

ข้าวไพด ส้มไอ เป็นต้น  

    จากการประเมินศักฝภาพต าบลไดฝใช้ 

TPMAP พบว่า ต าบลปางมะฌ่า ฝังโม่พ่าน

เปา๋หมาฝ 16ประการ เป็นต ำบลถี่ฝังโม่

สำมำรถอฝุ่รอด ไดฝมีฌวามจนในด้านราฝโด้ 

 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

กิจกรรมกำรแปรรูปพลพลิตถำงกำรเกผตรเพ่ือ

ส่งเสริมกำรมีรำฝโด้ให้กับชุมชนต ำบลปำงมะค่ำ 

-เพ่ือสร้างงาน สร้างราฝโด้ในต าบลปางมะฌ่า ส่งเสริม

และพัฒนาถักผะฟีมือแรงงานในต าบลปางมะฌ่า 

กิจกรรมกำรแปรรูปวัสดุเหลือถิ๊งหลังกำรเก็บเก่ีฝว

เพ่ือเพ่ิมรำฝโด้ในชุมชนต ำบลปำงมะค่ำ (ปุ๋ฝพืชหมัก) 

-ฌรัวเรือนมีการถ าปุฝ๋พืชหมักจากวัสดุเหลือถ๊ิง ถ่ีเหลือ

จากการแปรรูปพลพลิตถางการเกผตรมาใช้ถ าปุฝ๋พืช

หมัก 

 
มีส่วนร่วมกับ อปถ. 
มีส่วนร่วมกับองฌ์กรชุมชน/สังฌม 
มีส่วนร่วมกับหน่วฝงานภาฌรัฐ 
มีส่วนร่วมกับหน่วฝงานภาฌเอกชน 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักผบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถี ่

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 

1. พศ.วิโลลักผณ์  สวนมะลิ ไถร.089-2692382 
2. อ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟกัสมบูรณ์ ไถร.087-2580010 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพอาชีพเสริม
ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย 
* อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
* วิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
* การบริหารจัดการกลุม่ 
* จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพ่ือการเกษตร  
* ส ารวจข้อมูลเชิงพื นที่ ข้อมูลอธิบาย
คุณลักษณะ วิเคราะห์ศักยภาพตาม
องค์ประกอบ  
* วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  
* การสร้างศูนย์การเรียนรู ้  
* จัดก าหนดนโยบายของการใช้น  า ท า
ข้อตกลงและประเมินหลังการใช้น  า- 

กิจกรรมที่ 3 ดูแลสุขภาพ
ประชากรในชุมชน  
* อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ 
พิษภัยจากยาเสพติด 
* กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 
เสริมความรู้เพื่อป้องกันยา
เสพติด 
* กิจกรรมออกก าลังกายเสริม
วัยสูงอายุ  

1. เกิดการระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ และมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ  
2. ประชากรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ชุมชน  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
น  าเพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
3. ดูแลสุขภาพประชากรในชุมชน  

        ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร แบ่งออก เป็น 10 หมู่บ้าน พื นที่ส่วนใหญ่       
ของต าบลสลกบาตรเป็นที่ราบลุม่เหมาะสมในการท า
การเกษตร มีเนื อที่ประมาณ 34.72 ตารางกิโลเมตร            
/ 21,700 ไร่  
      จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ TPMAP 
พบว่า ต าบลสลกบาตร  ต้องได้รับการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพื่อการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเสริม และด้านสุขภาพประชากรในชุมชน  

นาฝก อบต., รองปลัด, ก านัน, พู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุข, อสม., พัฒนาชุมชน 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลฌลองสนบูรณ์ อ าเภอฌลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

   ต าบลฌลองสนบูรณ์ นปีระชากร 3,215 ฌธ 
จ าธวธ 9 หนู่บ้าธ ซึง่ประนาณร้อฝละ 80 ของพ๊ืธถี่
ต าบล ซึง่เหนาะแก่การถ าโร่ ถ าสวธ ปลูกพืช
เศรผฐกิจและเลีฝ๊งสัตว์ ส่วธอีกพ๊ืธถีอี่กร้อฝละ 20 
เหนาะแก่การถ าธา  
จากการวิเฌราะห์ข้อนูล TPMAP พบว่าตัวชีวั๊ดถีโ่น่
พ่าธ ดังธี ๊
 

   *ตัวชี๊วัดถี่ 20 : ฌธอาฝุ 15-59 ปี นีอาชีพและราฝโด้  
   *ตัวชี๊วัดถี่ 21 : ฌธอาฝุ 60 ปีขึ๊ธโป นีอาชีพและ
ราฝโด้ 
   *ตัวชี๊วัดถี่ 22 : ราฝโด้เฉลี่ฝของฌธใธฌรัวเรือธต่อปี 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าย 

ขั๊นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถ่ี 

1. ราฝโด้ของชนุชธ/กลุน่อาชพี
เพ่ินขึธ๊หลังจากเขา้ร่วนไฌรงการ 
2. ต้ธถุธการพลิตลดลง 
3. พลิตภัณทข์องชุนชธโดร้ับการ
ฝกระดับ 
4. นูลฌ่าการจ าหธ่าฝสิธฌ้าเพ่ินขึธ๊ 
5. เกิดศูธฝ์เรีฝธรู้เศรผฐกิจพอเพีฝง 

 

 

กิจกรรมถี่ 1  
การพัฒธาและฝกระดับ
สิธฌ้าวิสาหกิจชุนชธนุ่ง
สู่ OTOP เพ่ือฟื๊ ธฟู
เศรผฐกิจ และ

ธวัตกรรนการพลิต   

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืธถี่ 

1. พศ.พรหนเนศ วีรพัธธ์ ไถร. 098 919 9144 
2. พศ.วสุธธรา รตไธภาส ไถร. 088 273 4854 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

 

 

กิจกรรมถี่ 2  
การพัฒธาศูธฝ์เรีฝธรู้
เศรผฐกิจพอเพีฝงเพ่ือ
เพ่ินราฝโด้รูปแบบอื่ธ

ให้แก่ชุนชธ  
 

 

กิจกรรมถี่ 3 
การพัฒธาศักฝภาพ
ถางการเกผตร
ปลอดภัฝด้วฝ

ธวัตกรรนเถฌไธไลฝี  

ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

   ต าบลฌลองสนบูรณ์ นีไจถฝ์ปัญหาถีต้่องการพัฒธา 
ซึง่ปัญหาถีพ่บ อาถิเช่ธ ปัญหาของราฝโด้  
การวิเฌราะห์ราฝรับ-ราฝจ่าฝ ขฝาฝกลุน่สันนาชพี 
ใธชุนชธ การธ าถฤผฎีเศรผฐกิจพอเพีฝงเชา้นาใชใ้ธ
การถ าเกผตรร่วนกับเถฌไธไลฝี ไดฝการพัฒธานุ่งโปถี ่
3 กลุ่นหลักใธต าบล ดังธี ๊
 

    - กลุ่นเลีฝ๊งไฌขธุบ้าธหธองพักหธาน หนู่ 3 
    - กลุ่นฌธรักเห็ดบ้าธสันฤถธิ ์หนู่ 6  
    - กลุ่นเกผตรกรชาวธา ชาวโร่ บ้าธแน่วรรณ  
      หนู่ 5  อปถ.  

หน่วยงานภาครัฐ  
ชุมชน/วัด/โรงเรียน 
 หน่วยงานภาคเอกชน 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถ่านะเขือ อ าเภอฌลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลถ่านะเขอื แบ่งออกเป็ธ 9 หนู่บ้าธ           
ซึง่ดูแลไดฝเถศบาลต าบลถ่านะเขือ และองฌ์การบริหาร
ส่วธต าบลถ่านะเขอื ประชาชธส่วธใหญ่ประกอบอาชพี
เกผตรกรรน 
 จากการประเนิธศักฝภาพต าบลไดฝใช ้
TPMAP จปฐ. และการส ารวจพ๊ืธถี ่พบว่า ต าบล                
ถ่านะเขือ ต้องโด้รับการพัฒธาพลติภณัทช์นุชธ               
การถ่องเถีฝ่วใธต าบลถ่านะเขอื และการพัฒธาส่งเสริน
อาชีพ  

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

• พัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธ 
• พัฒธาการถ่องเถีฝ่ว          

เพ่ือฟื๊ ธฟูเศรผฐกิจชุนชธ 
• พัฒธาส่งเสรินอาชีพ 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาฌีเฌรือข่าฝ 
 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. อ.ฉัตรชัฝ อิธถรประพัธธ์ ไถร. 087-3360622 
2. อ.นธตรี ใจแธ่ธ ไถร. 065-6519463 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

เถศบาลต าบลถ่านะเขือ, อบต.ถ่านะเขือ, ก าธัธต าบลถ่านะเขือ, พู้ใหญ่บ้าธ, สาธารณสุขชุนชธ 

พัฒธาการถ่องเถี่ฝวใธ
ต าบลถ่านะเขือ 
- จัดอบรนเรื่อง การ
ออกแบบเส้ธถางการ
ถ่องเถี่ฝว 
- จัดอบรนเรื่อง การถ า
แพธถี่การถอ่งเถี่ฝว 
- จัดถ าปา๋ฝสื่อฌวานหนาฝ 
- ถดลองเส้ธถาง
ถ่องเถี่ฝว 
- จัดอบรนเรื่อง ช่องถาง
การตลาดด้าธการ
ถ่องเถี่ฝว 

พัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธ 
ใธต าบลถ่านะเขือ 
- จัดอบรนเรื่อง การ
สร้างแบรธดธ์ุรกิจและ
ตราสิธฌ้า 
- จัดอบรนเรื่อง การ
ออกแบบบรรจุภัณท์ 
- พัฒธาบรรจุภัณท์และ
เฌรื่องหนาฝการฌ้า 
- จัดอบรนเรื่อง ช่องถาง
การตลาด 

พัฒธาส่งเสรินอาชีพ 
ใธต าบลถ่านะเขือ 
- ส ารวจฌวานตอ้งการ
ชุนชธเก่ีฝวกับหัวข้อใธ
การพัฒธาส่งเสริน
อาชีพ 
- ฌัดเลือกหัวข้อถี่จะ
ด าเธิธการอบรน 
- จัดอบรนพัฒธา
ส่งเสรินอาชีพ 

• ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพ
เพ่ินขึ๊ธหลังจากเข้าไฌรงการ 
ร้อฝละ 5 

• ต้ธถุธการพลิตลดลง  
ร้อฝละ 20 

• จ าธวธเฌรือข่าฝฌวานร่วนนอื
อฝ่างธ้อฝ 3 เฌรือข่าฝ 

• พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับ
การฝกระดับอฝ่างธ้อฝ  
1 พลิตภัณท์ 

• นูลฌ่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์
เพ่ินขึ๊ธร้อฝละ 5 



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

ต าบลแม่ลาด ตั้งอยู่อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร  มีประชากรจ านวน 2,647 คน 
แบ่งเป็นหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม 
อาชีพส่วนใหญ่ท าการเกษตร อาชีพหลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว ได้แก่  การท าจักสาน การท าไม้กวาด
ดอกหญ้า และการท าพริกแกง เป็นต้น

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า ต าบล
แม่ลาดมีความต้องการที่จะพัฒนาพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติทางน ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ของชุมชนให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ชุมชน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไข่แดงเค็ม จัก
สาน และไม้กวาดดอกหญ้า

ข้อมูลศักยภาพต าบล

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชงิ
สร้างสรรค์ 

2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ้ืนท่ี

ภาคีเครือข่าย

ขัน้ตอน
การออกแบบ
การพัฒนา
พ้ืนที่

1.เกิดการจัดการทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ

2.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

3.เกิดการสร้างอาชีพและ
รายได้เพ่ิมข้ึน

4.มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

5.ชุมชนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าพ้ืนท่ี
1. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์   โทร 094-6369142

2. ดร.เอกวินิต พรหมรักษา   โทร 082-3965038 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555

อปท
หน่วยงานภาครัฐ
วิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังแขน อ าเภอฌลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พุ๊ธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพุ๊ธถ่ี 

1. ดร.วิชุรา วิธัฝธรรน   ไถร. 062-6945432 
2. พศ.ดร.ชลธิศ เสุอธุ่น  ไถร. 084-6245321 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

 ต าบลวังแขน อ.ฌลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
นีประชากร 9,762 ฌธ แบ่งเป็ธ 16 หนู่บ้าธ ซึ่งส่วธใหญ่ 
ประกอบอาชีพ เกผตรกร พุชโร่ พุชสวธ และฝังประกอบ 
อาชีพเลี๊ฝงปลา 
 
 จากการประเนิธศักฝภาพต าบล ไดฝใช้ TPMAP  
พบว่า ต าบลวังแขนฝังโน่พ่าธเปา๋หนาฝ 16 ประการ 
เป็ธต าบลโน่สานารถอฝู่รอดโด้ 
 

พัฒธาธวั ตกร รนแล ะ
เถฌไธไลฝีสารสธเถศเพุ่อ
ส่งเสรินการถ่องเถี่ฝว
ชุนชธต าบลวังแขน 

1. 

 เพุ่อฝกระดับและพัฒธาการ
ถ่องเถี่ฝวให้เป็ธถี่รู้จักอฝ่าง
กว้างขวางด้วฝสุ่อเถฌไธไลฝี 

 เพุ่อส่งเสรินราฝโด้จากการ
ถ่องเถ่ีฝวต าบลวังแขน 

ส่งเสรินการเรีฝธรู้
ถักผะและพัฒธางาธ
ฟีนุอ  

2. 

 เ พุ่ อสร้ าง ไอก าสแล ะ
ถางเลุอกใธการประกอบ
อาชีพ 

 เพุ่อให้ประชาชธใธต าบล
วังแขนนี ร าฝโด้ เสริ น
ช่วฝเหลุอฌรอบฌรัว 

ส่ ง เ ส ริ น แ ล ะ
สธับสธุธการพลิต
แ ล ะ บ ริ ไ ภ ฌ พั ก
ป ล อ ด ภั ฝ ใ ธ
ฌรัวเรุอธ  

3. 

 เ พุ่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชธนี
ราฝโด้จากการปลูก
พั ก แ ล ะ บ ริ ไ ภ ฌ พั ก
ปลอดภัฝ 

พัฒธาวิ ส า หกิ จชุ นชธ
ต าบลวังแขนให้นีฌวาน
เข้นแข็ง  

4. 

 เพุ่อสร้างกระบวธการเรีฝธรู้
ถางด้าธการลดต้ธถุธการ
พ ลิ ต สิ ธ ฌ้ า เ ก ผ ต ร แ บ บ
ปลอดภัฝ 

ก า ร จั ด ก า ร ข ฝ ะ ใ ธ
ฌรัวเรุอธและแปรรูปขฝะ
พลาสติก  

5. 

 เพุ่อสร้างราฝโด้จากการฌัด
แฝกขฝะและการแปรรูปขฝะ
พลาสติก 

 พลพลิตและพลลัพธ์ถี่เกี่ฝวข้อง 
กับการฝกระดับสิธฌ้า OTOP /  
การฝกระดับการถ่องเถ่ีฝว 
การบริการชุนชธ หรุอการเพ่ินราฝโด้ 
รูปแบบอุ่ธให้แก่ชุนชธ ถี่นีฌวานชัดเจธ 
ถ๊ังใธเชิงปรินาณและเชิงฌุณภาพ) 
เชิงปรินาณ 
► ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธ 
หลังจากเข้าไฌรงการ ร้อฝละ 5 
► ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 
► จ าธวธเฌรุอข่าฝฌวานร่วนนุออฝ่างธ้อฝ  
3 เฌรุอข่าฝ 
► พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการฝกระดับ 
อฝ่างธ้อฝ 1 พลิตภัณท์ 
► นูลฌ่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์เพ่ินขึ๊ธ 
ร้อฝละ 5 
► ปรินาณขฝะลดลงร้อฝละ 5  
เชิงฌุณภาพ 
► ประชาชธนีฌุณภาพชีวิตดีขึ๊ธร้อฝละ 3 
► ฌวานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรน 
ร้อฝละ 80 

 ไฌรงการพัฒธาเพุ่อแก้โขปัญหาภาฝใธ  
ต าบลวังแขน ให้เป็ธต าบลถี่อฝู่รอด ไดฝร่วนกับภาฌี 
เฌรุอข่าฝ ซึ่งต าบลวังแขน นีปัญหาหลัก ฌุอ 
 
▬ ฌธใธฌรัวเรุอธถ่ีจบการศึกผาภาฌบังฌับ 9 ปี  
ถีโ่น่โด้เรีฝธต่อและฝังโน่นีงาธถ า โด้รับการฟืกอบรน 
ด้าธอาชีพ 
▬ ฌธอาฝุ 60 ปีขึ๊ธโป นีอาชีพและราฝโด้ 
▬ ฌธอาฝุ 35 ปี โด้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
 ภาฌเีฌรุอข่าฝ 

อปถ. 
พู้ธ าชุนชธ 

องฌ์กรชุนชธ/สังฌน 
ต าบลวังแขน 

 
 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังโถร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครุอข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การพัฒธา 
พุ๊ธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพุ๊ธถ่ี 

1. พศ. อธัธ หฝวกวัด  ไถร. 093-9424256 
2. รศ. สฤผณ์ พรนสาฝใจ ไถร. 099-2545425 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

กิจกรรมถ่ี 2  
การบริการจัดการ
ธ ๊าภาคการเกผตร 
เพุ่อเพ่ินศักฝภาพ 
และพลพลิต
ถางการเกผตร 
ด้วฝเถคไธไลฝี          
และธวัตกรรน 

กิจกรรมถ่ี 1  
ส่งเสรินการใช้วัสดุ
ถ้องถ่ิธ เพุ่อสร้าง
พัฒธาธวัตกรรน             
ธ าถางสู่พลิตภัณท์ 
สร้างอาชีพ               
ต าบลวังโถร  
อ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมถ่ี 3 
ส่งเสริน              
และพัฒธา             
เพุ่อฝกระดับ
สิธค้าชุนชธ 

1. ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพ
เพ่ินขึ๊ธหลังจากเข้าไครงการ 
2. ใช้วัสดุถ้องถ่ิธ เพุ่อสร้างพัฒธา
ธวัตกรรน ธ าถางสู่พลิตภัณท์  
สร้างอาชีพ 
3. ต้ธถุธการพลิตลดลง ใธภาค
การเกผตร 
4 .พลิตภัณท์ของชุนชธโดร้ับการ
ฝกระดับ 
5. ชุนชธโด้รับการพัฒธาปรับปรุง
พัฒธาประชาชธนีคณุภาพชีวิตดขีึ๊ธ 

ด้านสุขภาพ 
ครัวเรุอธนีการใช้ฝาเพุ่อบ าบดั บรรเถาอาการ
เจ็บปว่ฝเบุ๊องต้ธอฝ่างเหนาะสน (หนู่ถี่ 10 จ าธวธ 
5 ครัวเรุอธ) 
ด้านความเป็นอยู่ 
ครัวเรุอธนีการจัดการบา้ธเรุอธเป็ธระเบีฝบ
เรีฝบร้อฝ สะอาดและถูกสุขลักผณะ(หนู่ถี่ 10 
จ าธวธ 2 ครัวเรุอธ) 
ด้านรายได้ 
ประชาชธใธพุ๊ธถีต่ าบลวังโถร นีราฝโด้เฉลี่ฝของ
คธใธครัวเรุอธตอ่ปีธอ้ฝ (หนู่ถี่ 4 จ าธวธ 5 
ครัวเรุอธ ,หนู่ถี่ 6 จ าธวธ 5 ครัวเรุอธ และหนู่ถี่ 
12 จ าธวธ 17 ครัวเรุอธ) 

ต าบลวังโถร เป็ธต าบลถี่อฝู่รอด บรรลุ 9 เปา๋หนาฝ 
ดังธี๊ 
เป๋าหมายถ่ี 1 องค์ชุนชธ ต าบลนีสนรรถธะ           
ใธการจัดการสูง 
เป๋าหมายถ่ี 2 การจัดสรรถรัพฝากรอฝ่างเป็ธธรรน 
เป๋าหมายถ่ี 8 การฟืกอบรนถักผะอาชีพ 
เป๋าหมายถ่ี 9 การจัดไครงสร้างพุ๊ธฐาธ 
เป๋าหมายถ่ี 10 ต าบลปลอดภัฝ 
เป๋าหมายถ่ี 12 ระบบสุขภาพต าบล 
เป๋าหมายถ่ี 14 ระบบควานฝุติธรรนชุนชธ 
เป๋าหมายถ่ี 15 ระบบสุ่อสารชุนชธ 
เป๋าหมายถ่ี 16 ต าบลถ าควานด ี

(ธางสาวธิภาพร อฝู่ส่ ุน) 
ต าแหธ่ง หัวหธ้าส าธักปลัด อบต. วังโถร 



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังบัว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลวังบัว ตั้ งอยู่ห่างจากอ าเภอคลองขลุง 
ประมาณ 5 กม.  มีจ านวน 10 หมู่บ้ าน อยู่ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.วังบัว เป็นพื้นที่ราบ มีบางส่วนยังเป็น
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  มีแม่น้ าสายใหญ่ที่ส าคัญคือ แม่น้ าปิง 
ไหลผ่านทาง ทิศตะวันตกของต าบล และมีจ านวนประชากร  
6,751 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักท านา ส่วนอาชีพเสริม คือ  
รับจ้าง รวมกลุ่มท าหมวกสาน ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ทอผ้า 
เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP พบว่า ศักยภาพ
ของต าบลวังบัว มีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ยังไม่ผ่าน
เป้าหมาย 16 ประการ เป็นต าบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

 
   1.การพัฒนาสัมมาอาชีพ ยกระดับ OTOP สินค้า 
   ชุมชน 
   2.การยกระดับการท่องเที่ยว 
   3.การยกระดับองค์ความรู้ชุมชน                             
   4.การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

1.ลดต้นทุนในการท าเกษตรกรรม 
2.สภาพแวดล้อมแม่น  าล าคลอง 
ทีมี่ผักตบเอามาท าปุ๋ยหมัก 
3.ยกระดับส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเดิมท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและดีย่ิงขึ น 

ข๊ันตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถ่ี 

กิจกรรมที่ 3 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2  

          กิจกรรมยกระดับคุณภาพ 
        ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 

 
 

 
กิจกรรมที่ 1 
  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ         
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย             
ด้ วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยี             
การดูแลผลผลิตทางการ เกษตร 
แบบอัจฉริยะ 
( Smart Farmer )  

     กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถีป่รึกผาประจ าพ๊ืนถี ่
1. ผศ.จารกุิตติ์ พิบูลนฤดม    โทร. 087-8493325 
2. อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย       โทร. 086-9356945 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555 

ภาคีเครือข่าฝ 

1.อปท 
2.หน่วยงานภาครัฐ 
3.ชุมชน/วัด/โรงเรียน 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังฝาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

เถศบาลต าบลวังฝาง, อบต.วังฝาง, ก านันต าบลวังฝาง, พู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุขชุมชน 

• ฬกระดับเถรษฐกผจและสันคมในต ำบล 

• อัฒนำผลผตภัณฑ์นหมม่บ้ำน 

• สนับสนภนกำรตลำดและบรรจภ ภัณฑ ์

• ส่นเสรผมภมมผปัญญำท้ธนถผน่ 

• เป็นเธกลักษณ์ขธนหมม่บ้ำน           

และเป็นกำรธนภรักษ์และสฟบสำนภมมผ

ปัญญำท้ธนถผน่ 

   เทถบำต ำบลทันฬำนเป็นเทถบำลขนำดกลำน มฝส ำนักนำน 
ตัน้เลขทฝ่ 999 หมภ ่ทฝ่ 1 ต ำบลทันฬำน ธ ำเภธคลธนขลภน 
จันหทัดก ำแอนเอชร (ถนนก ำแอนเอชร-ขำณภทรลักบภ รฝ 
กผโลเมตรทฝ่ 43.5) ระฬะห่ำนจำกธ ำเภธคลธนขลภน ประมำณ 
5 กผโลเมตร อฟน้ทฝ่จรผนตำมแผนทฝ่เทถบำลต ำบลทันฬำน 
ประมำณ 44.44 ตำรำนกผโลเมตร ทผถเหนฟธตผดกับต ำบล 
ท่ำมะเขฟธ ทผถใต้ตผดกับต ำบลทันแขม ทผถตะทันธธก ตผดกับ 
ต ำบลทภ่นทรำฬ ทผถตะทันตกตผดกับต ำบลแม่ลำด 

• อัฒนำชภมชนให้มฝสมรรถนะสมน 

• ช่ทฬให้เกผดกำรจัดกำรทรัอฬำกรธฬ่ำนเป็นระบบ 

• ช่ทฬให้สำมำรถทผเครำะห์ทผสำหกผจชภมชนและสถำบันกำรเนผนชภมชน 

• ช่ทฬในกำรสร้ำนสัมมำชฝอในอฟน้ทฝ่ 

• ช่ทฬจัดกำรทผสำหกผจชภมชน 

• ฝพกธบรมทักษะธำชฝอ 

• อัฒนำคภณภำอกลภ่มเปรำะบำน 

• อัฒนำระบบสภขภำอในอฟน้ทฝ่ 

กผจกรรม ส่นเสรผมสภขภำอชภมชนเอฟ่ธกลภม่ 
เปรำะบำนต ำบลทนัฬำน 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรท ำแผนสภขภำอต ำบล 
เอฟ่ธกลภ่มเป้ำหมำฬกลภ่มเปรำะบำนและกลภ่มสันคมผม ้สมนทัฬ 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรในกำรส่นเสรผมคทำมรม้กำรดมแล 
สภขภำอและป้ธนกันโรคด้ทฬตนเธนเอฟ่ธร้ธนรับกำรเข้ำสม่ 
สันคมสมนทัฬ 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรส ำหรับแกนน ำผม ้ดมแลผม ้สมนธำฬภ 
และผม ้ป่ทฬตผดเตฝฬน*นักบรผบำล*ธสม. 
- ตผดตำมผลกำรจัดกผจกรรม 
- สรภปผลกำรด ำเนผนนำน  

กผจกรรม สร้ำนสรรค์ผลผตภณัฑเ์อฟธ่สน่เสรผม 
กำรท่ธนเทฝ่ฬทต ำบลทนัฬำน 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรกำรคผดเชผนธธกแบบ 
(Design Thinking) ขัน้ท ำคทำมเข้ำใจและสันเกตกำรณ์ 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรกำรคผดเชผนธธกแบบ 
(Design Thinking) ขัน้ท ำคทำมเข้ำใจและสันเกตกำรณ์ 
- กผจกรรมตผดตำมกำรอัฒนำผลผตภัณฑ์ ครัน้ทฝ่ 1-3 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรกำรคผดเชผนธธกแบบ  
(Design Thinking) ขัน้ทดสธบตลำด 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรกำรคผดเชผนธธกแบบ  
(Design Thinking) ขัน้ทบททน 
- ธบรมเชผนปฏผบัตผกำรกำรคผดเชผนธธกแบบ  
(Design Thinking) ขัน้ประชำสัมอันธ์ 

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืนถี่ 
1. อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิถฝ์ ไถร. 085-934-7292 
2. อ.อ าโพ แสงจันถร์โถฝ ไถร. 080-516-8082 
3. อ.ธนกิจ ไคกถอง ไถร. 085-726-9177 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลหัวถธธ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ต าบลหัวถธธต๊ังอฝู่ถางถิศตะวัธตกของ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร นีประชากร 
4,744 คธ แบ่งเป็ธ 9 หนู่บ้าธ พ๊ืธถี่ส่วธนากเป็ธพ๊ืธถี่
ราบลุ่นอาชีพส่วธใหญ่ถ าการเกผตร เช่ธ ถ าธา และนี
ส่วธธ้อฝถี่เป็ธถี่พ๊ืธถี่ราบสูง จึงเหนาะแก่การถ าโร่ เช่ธ 
ปลูกนัธส าปะหลัง อ้อฝ ข้าวไพด 

จากการลงส ารวจพ๊ืธถี่และโด้นีการประชุนลง
ประชานติของคณะกรรนการภาฝใธต าบล พบว่า ต าบล
หัวถธธ นีปัญหาต่างๆนากนาฝ แต่ปัญหาหลักถี่ควรรีบ
แก้โขให้รวดเร็วถี่สุด ประกอบด้วฝ ปัญหาเก่ีฝวกับการ
ดูแลพู้สูงอาฝุและพู้ป่วฝติดเตีฝง ปัญหาเก่ีฝวกับการ
จัดการขฝะใธชุนชธ และปัญหาเก่ีฝวกับการส่งเสรินการ
ขาฝพลิตภัณท์ภาฝใธชุนชธ  

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

ปัญหาถี่ 1 ปัญหาเก่ีฝวกับการดูแลพู้สูงอาฝุและพู้ปว่ฝติด
  เตีฝง 

ปัญหาถี่ 2 ปัญหาเก่ีฝวกับการจัดการขฝะภาฝใธชุนชธ 
ปัญหาถี่ 3 ปัญหาเก่ีฝวกับการส่งเสรินการขาฝพลิตภัณท์

  ภาฝใธชุนชธ 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. ดร.กธกพร โพศาลสุจารีกุล ไถร. 094-5137179
2. อาจารฝ์นณีรัตธ์ พราหนณี ไถร. 062-9629245 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

1. อปถ.
2. หธ่วฝงาธภาครัฐ
3. ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ

การฟึกอบรนเก่ีฝวกับการดูแลพู้สูงอาฝุและพู้ปว่ฝติด
เตีฝง (Smart Care) 

ฟึกอบรน ออกแบบบรรจุภัณท์ และช่วฝ
ส่งเสรินการขาฝ 

ฟึกอบรน ประชาสันพัธธ์ ส่งเสริน และรณรงค์
เก่ีฝวกับการคักแฝกขฝะ 

พู้สูงอาฝุและพู้ป่วฝติดเตีฝงโด้รับการดูแลถี่ถูกวิธีใธ
ถุกๆด้าธ 

พลิตภัณท์ใธชุนชธนีการฝกระดับนากฝ่ิงขึ๊ธและ
สานารถจ าหธ่าฝสิธค้าโด้หลากหลาฝช่องถางนากฝ่ิงขึ๊ธ 

นีการคัดแฝกขฝะก่อธถิ๊งหรือถ าลาฝ การจัดการ
เก่ีฝวกับขฝะใธแต่ละชุนชธดีขึ๊ธ  

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี่ ผลลัพธ์ถี่จะเกิดข๊ึน 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถุ่งถอง  อ าเภอถราฝถองวัฒธา  จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. พศ.ณัฐธิกาธต์  ป่ิธจุโร ไถร. 0839574440 
2. อ.พบพร  เอี่ฝนใส   ไถร. 0918197877 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

1. อปถ. 
2. หธ่วฝงาธภาครัฐ 
3. ชุนชธ/สังคน 

ส่งเสรินการเรีฝธรู้จิง๊หรีด 
และการแปรรูปครบวงจร 

       ต าบลถุ่งถอง อ าเภอถราฝถองวัฒธา 
จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็ธ 11 หนู่บ้ าธ           
นีปร ะชากรถั๊ งหนด 7,279 คธ ปร ะชากร                
ส่ วธ ใหญ่ปร ะกอบอาชี พถ างการ เกผตร 
เธื่องจากสภาพพ๊ืธถี่ เ ป็ธถี่ราบลุ่น เหนาะแก่          
การเพาะปลูกพืชพลถางการเกผตร 
       จากการวิเคราะห์ข้อนูล TPMAP พบว่า           
นี ตั ว ชี๊ วี ด ถี่ โ น่ พ่ า ธ จ า ธ ว ธ  3 ตั ว ชี๊ วั ด                
จากเปา๋หนาฝถั๊งหนด 16 ตัวชี๊วัด 

1. การพัฒธาสันนาชีพ สร้างอาชีพ
ใหน่ (การฝกระดับสิธค้า OTOP/
อาชีพอื่ธๆ) 
2. การสร้างและพัฒธา Creative 
Economy (การฝกระดับ 
การถ่องเถ่ีฝว) 

ส่งเสรินและพัฒธาอาชีพเพ่ือเพ่ิน

ราฝโด้ (พัฒธาพลิตภัณท์วิสาหกิจ

กลุ่นเห็ดธางฟา๋ต าบลถุ่งถอง)  
 

1) เชิงปรินาณ  

 1.1) ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธ 

 หลังจากเข้าไครงการ ร้อฝละ 5 

 1.2) จ าธวธเครือข่าฝควานร่วนนือ 

 อฝ่างธ้อฝ 3 เครือข่าฝ 

 1.3) พลิตภัณท์การแปรรูป 

 อฝ่างธ้อฝ 3 พลิตภัณท ์

 1.4) นูลค่าการจ าหธ่าฝพลิตภัณท์เพ่ินขึ๊ธ 

 ร้อฝละ 5 

2) เชิงคุณภาพ  

2.1) ควานพึงพอใจการจัดกิจกรรน ร้อฝละ 80 

2.2) ควานพึงพอใจต่อการพัฒธาการแปรรูป

 พลิตภัณท์อฝ่างธ้อฝ ร้อฝละ 80  



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลพาธถอง อ าเภอโถรงาน   จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ต าบลพาธถอง  อ า เภอ โถรง าน 

จังหวัดก าแพงเพชร นีเธื๊อถี่ประนาณ 73.54 
ตารางกิไลเนตร แบ่งการปกครองเป็ธ 10 
หนู่ บ้ าธ  ปร ะขากร 7 ,845 คธ 2 ,363 
ครัวเรือธ ลักผณะภูนิประเถศส่วธใหญ่เป็ธถี่
ราบลุ่น ร้อฝละ 75 และเป็ธพ๊ืธถี่ดอธ ร้อฝละ 
25 ลักผณะดิธ นีควานเหนาะสนส าหรับปลูก
ข้าว ส่วธใหญ่ประกอบอาชีพเกผตรกรรรน                
ถ าธาและปลูกพืชโร่ ประกอบอาชีพเสรินถ า           
โน้กวาด กระติ๊บ เปา่แก้ว และเล๊ีฝงสัตว์ 

สถาธภาพของต าบล จากการประเนิธ
ข้อนูล TPMAP เพ่ือวิเคราะห์เป๋าหนาฝ 16 
เ ป๋ า ห น า ฝ  พบ ว่ า  บ ร รลุ  0  เ ป๋ า ห น า ฝ                         
นีสถาธภาพเป็ธต าบลถี่ฝังโน่สานารถอฝู่รอด   

 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

จากการวิ เคราะห์ข้อนูล TPMAP 
เ พ่ือประเนิธสถาธภาพของต าบล พบว่า
ประเด็ธถี่เป็ธไจถฝ์ปัญหาและการพัฒธาพ๊ืธถี่ 
ตานนิติควานฝากจธนี 2 นิติ ดังธี๊ 

 

- นิติด้าธสุขภาพ ประกอบด้วฝตัวชี๊วัดถี ่7 
คธอาฝุ 6 ปี ข๊ึธโป ออกก าลังกาฝอฝ่าง
ธ้อฝสัปดาห์ละ 3 วัธๆ ละ 30 ธาถี                
ของหนู่ถี่ 10 

- นิติด้าธราฝโด้ ประกอบด้วฝตัวชีว๊ัดถี ่22 
ราฝโด้เฉลี่ฝของคธใธครัวเรือธต่อปี                     
ของหนู่ถี่ 10 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

อบต. 
ชุนชธ (กลุ่น/บุคคล) 
รพ.สต./ไรงเรฝีธ 
หธ่วฝงาธภาครัฐ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
  1. อาจารฝ์ฤถธิรงค์ เกาฏีระ ไถร.091-8425581 
  2. อาจารฝ์วิผณุเดช ธัธโชฝแก้ว ไถร.082-2731258 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

 
 

การพัฒธาต าบล 
 
 

ภาคีเครือข่าฝ 

 
 
การพัฒธาการถ่องเถ่ีฝว

ไดฝชุนชธ 
 

 

 
 

การฝกระดับ
พลิตภัณท์ชุนชธ 

 
 

 
 

การจัดการธ ๊า 
เพ่ือการเกผตร 

 
 

 
 

การส่งเสริน                 
การออกก าลังกาฝ 
 

 

1. การพัฒธาสันนาชีพ
และสร้างอาชีพใหน่ 

2. การสร้างและพัฒธา 
Creative Economy 

 3. การธ าองค์ควานรู้
โปช่วฝบริการชุนชธ 

4. การส่งเสรินด้าธ
สิ่งแวดล้อน/Circular E 

1. ควานร่วนนอืเพ่ือการถอ่งเถี่ฝวไดฝ
ชุนชธ 3 กลุ่น 

2. ราฝโด้กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธ ร้อฝละ 5 

3. รูปแบบการบริหารจัดการธ ๊าถี่
เหนาะสน 2 รูปแบบ 

4. ออกก าลังกาฝเพ่ินขึ๊ธ ร้อฝละ20 

5. นีสถาธภาพเป็ธ                  
                 ต าบลนุ่งสู่ควานฝั่งฝืธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

ประกอบด้วฝ 10 หมู่บ้าน มจี านวนประชากร 
7,329 คน ประกอบอาชีพการเกผตร คือ ถ านา 
ถ าโร่อ้อฝ เป็นหลัก และส่วนหนึ่งถ าสวนพลโม้ 
เช่น ส้มเขีฝวหวาน มะม่วง กล้วฝ กระถ้อน ฟรั่ง 
เป็นต้น 

ข้อนูลศักยภาพต าบล 

 

1. เพ่ือฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมในต าบลระหาน 
2. เพ่ือเพ่ิมราฝโด้หมุนเวีฝนให้ชุมชน 
3. เพ่ือฝกระดับสินค้า OTOP 
4. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพชีวิตดา้นสขุภาพให้ชุมชน 
5. เพ่ือส่งเสริมความรู้การปอ๋งกันตนให้ปลอดภัฝ             
   ไรคไควิด-19 

 

ไจถย์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

 
 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊ธ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 
1. อาจารฝ์สุภาภรณ์ หม่ันหา ไถร. 089-4094897 
2. อาจารฝ์ชลธิชา แสงงาม  ไถร. 081-8044064 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

เถศบาลต าบลระหาน, ไรงพฝาบาลบึงสามคัค,ี 
ส านักงานเกผตรอ าเภอบึงสามัคค,ี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน, กลุ่มชมรมพู้สูงอาฝุ, กลุ่มสตรีต าบลระหาน 

และกลุ่มพู้น าชุมชน   

กิจกรรน 1  
พัฒธาการถ่องเถ่ียว  
เพ่ือฟื๊ ธฟูเศรฐกิจชุนชธ 
 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักฝภาพการ
ถ่องเถ่ีฝว 

2) ปรับปรุงภูมิถัศน์  
3) จัดถ าแพนถี่เส้นถางการ

ถ่องเถ่ีฝว 
4) ถดลองกิจกรรมจาก

เส้นถางการถ่องเถ่ีฝว 
5) ประชาสัมพันธ์การ

ถ่องเถ่ีฝว 

 

กิจกรรน 2  
พัฒธาคุณภาพชีวิตเธ้ธ
สุขภาพไดยชุนชธ 
 
1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

การดูแลสุขภาพ 
2) อบรมให้ความรู้เกี่ฝวกับ

การดูแลสุขภาพ 
3) กิจกรรมการประดิผฐ์

กาฝอุปกรณ์ 
4) จัดตั๊งศูนฝ์กาฝอุปกรณ์

ต้นแบบ 

 

กิจกรรน 3  
พัฒธาการขายสิธค้าหรือ
ผลิ ต ภัณท์ ใ ธ รู ป แ บบ
ตลาดออธโลธ์ 
 
1) จัดอบรมพู้ประกอบการ        

วิสาหกิจชุมชน 
2) การพัฒนาด้าน

การตลาดและการขาฝ 
3) สร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ในการพัฒนา 
     วิสาหากิจชุมชน  
 

1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะ
ในการจัดการสูง 

2. ช่วฝในการสร้างสัมมาชีพ
ในพ๊ืนถี่ 

3. ฟึกอบรมถักผะอาชีพ 
4. ช่วฝจัดการวิสาหกิจขุมชน 
5. พัฒนาคุณภาพกลุ่ม

เปราะบาง 
6. พัฒนาระบบสุขภาพคนใน

พ๊ืนถี่ส่งเสริมศูนฝ์เรีฝนรู้
ต าบล 

 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลปางตาโว อ าเภอปางศิลาถอง จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 
1. ดร.ธนากร  วงผศา ไถร. 090-1541429 
2. ดร.อเนก  หาลี      ไถร. 088-4392538 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาโว 

กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 จัดการ
ขยะอินทรีย์ในชุมชน 

     โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาภายในต าบลปางตาไวให้เป็น
ต าบลที่อยู่รอด ซึ่งมีปัญหาหลักคือ 
• ด้านสุขภาพ  
คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
• ด้านการศึกษา 
เด็กอายุ 6-14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
• ด้านรายได้ 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา คนในครัวเรือนไม่
สูบบุหรี่ 
     ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 3 กิจกรรม โดยภาพรวมของ
ทั้ง 3 กิจกรรม สามารถบรรลุ 16 เป้าหมาย 

       ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร มี
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดจ านวน 11 หมู่บ้าน มีประชากร
ทั้งสิ้น 8,396 คน อาชีพส่วนใหญ่ประกอบด้วย เกษตรกร พืชไร่   
พืชสวน มีการเลี้ยงสัตว์ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมจากรายงาน
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ ไก่ไข่ กระบือ ไก่ขน เป็ดเทศ
และสัตว์ อ่ืน  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไวมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อยู่ในเขตพื้นที่
หมู่ ๗ บ้านคลองประสร้อย ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
      จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ TPMAP พบว่า ต าบล
ปางตาไว ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 16 ประการ เป็นต าบลยังไม่สามารถ
อยู่รอด 

1.รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพ่ิมขึน้
หลังจากเข้าโครงการ 
2.เกิดการส่งเสริมการพัฒนาสินค้า
ท้องถิ่น 
3. คนในชุมชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึน้ใน
ด้านสุขภาพ 
4.ชุมชนได้รับการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึน้ 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลเขาฌีริส  อ าเภอพราธกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

          ต าบลเขาฌีริส ตั๊งอฝู่ใธอ าเภอพราธ
กระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็ธ 18 
หนู่บ้าธ นีประชากรถั๊งสิ๊ธ 8,074 ฌธ จ าธวธ 
2,895 ฌรัวเรือธ   
           จากการวิเฌราะห์ TP-Map ภาพรวน
ฌธจธใธปี 2562 ต าบลเขาฌีริส อ า เภอ             
พราธกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร นีฌธจธ
เป๋าหนาฝ 175 ฌธ จากประชากรส ารวจ 
6,256 ฌธ ฌิดเป็ธสัดส่วธ 2.80% จัดอฝู่ใธ
ประเภถเป็ธต าบลนุ่งสู่ฌวานพอเพีฝง ซึ่งเป็ธ
ต าบลถี่ฝังโน่พ่าธตัวชี๊วัด 16 ประการ 

ข้อนูลศักยภาพต าบล 
                          
 

  จากกการวิเฌราะห์ศักฝภาพต าบลด้วฝ TP-Map 
และการส ารวจฌวานต้องการของชุนชธ พบว่า  

• เด็กอาฝุ 6-14 ปีโน่โด้รับการศึกผาภาฌบังฌับ 9 ปี 
จ าธวธ 82 ฌธ 

• พู้สูงอาฝุ 60 ปีขึธ๊โปโนน่ีอาชีพและราฝโด้ จ าธวธ  47 
ฌธ 

• ฌธใธฌรัวเรือธดืน่สุรา จ าธวธ 60 ฌธ 
• ฌธใธฌรัวเรือธสูบบุหรี ่จ าธวธ 91 ฌธ 
• ประชาชธบางฌรัวเรือธโน่นีการจดัราฝรับ-ราฝจา่ฝ 
• นีเกผตรถฤผฎีใหน่เป็ธบางหนู่บ้าธ 
• การจัดการวิสาหกิจนีเป็ธบางชุนชธ 
ฌวานต้องการของชุนชธ/พ๊ืธถี ่ 
• พัฒธาการถ่องเถีฝ่วไดฝชุนชธ 
• พัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธ 
• พัฒธาฌุณภาพชีวิตและอาชีพให้แก่พู้สูงอาฝุ 

โจถย์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถ่ี 

ภาฌีเฌรือข่าฝ 

ขั๊ธตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถ่ี 

 
 
 
 
 
1) เชิงปรินาณ  
• ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพ

เพ่ินขึธ๊หลังจากเข้าไฌรงการ   
ร้อฝละ 5  

• ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 10  
• จ าธวธเฌรือข่าฝฌวานร่วนนือ

อฝ่างธ้อฝ 3 เฌรือข่าฝ  
• พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการ

ฝกระดับอฝ่างธ้อฝ 1 พลิตภัณท์  
• นูลฌ่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์

เพ่ินขึธ๊ร้อฝละ 5  
 2) เชิงคุณภาพ  
• ประชาชธนีฌุณภาพชีวิตดีขึธ๊ 
• ร้อฝละ 3  
• ฌวานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรน 

ร้อฝละ 80 
 
 
 

 
  

 

• กิจกรรนส่งเสรินการออก
ก าลังกาฝให้แก่พู้สูงอาฝุ  

• กิจกรรนส่งเสรินอาชีพ
ให้แก่พู้สูงอาฝุ เช่ธ การ
จักสาธตะกร้า และการถ า
ดอกโน้จัธ 

• การติดตานประเนิธพล 

 
• ระฝะถี ่1 อบรนพู้ประกอบการ

พลิตภัณท์ชุนชธใธการด าเธิธ
ธุรกิจ ใธหัวข้อ แธวฌิดการ
ด าเธิธธุรกิจ การจัดการ
องฌ์การ แหล่งถรัพฝากร   
การจัดการวัตถุดิบและการพลิต  

• ระฝะถี ่2 การพัฒธาบรรจุภัณท์ 
ตราสิธฌ้าและพัฒธานาตรฐาธ
การพลิตให้แก่พลิตภัณท์ชุนชธ  

• ระฝะถี ่3 การพัฒธาด้าธ
การตลาดและการขาฝ พัฒธา
กลฝุถธ์การตลาด เฌรือ่งนือ
การตลาดช่องถางการตลาดถัง๊
ถางออธโลธ์และออฟโลธ์  

• ระฝะถี ่4 การติดตานประเนิธพล 
 

     
 
  
• ระฝะถี ่1 การพัฒธาศักฝภาพการ
ถ่องเถีฝ่วชุนชธเขาฌีริส  

• ระฝะถี ่2 อบรนบัญชีฌรัวเรือธ
และการวิเฌราะห์ต้ธถุธพลิตภัณท์ 

• ระฝะถี ่3 พัฒธาพลิตภัณท์ของถี่
ระลึกเพ่ือการถ่องเถีฝ่ว 

• ระฝะถี ่4 อบรนการจัดถ าแพธถี่
เส้ธถางการถ่องเถีฝ่วชุนชธและ
แพธการถ าการตลาด 

• ระฝะถี ่5 การถดลองเส้ธถางการ
ถ่องเถีฝ่ว 

• ระฝะถี ่6 ประชาสันพัธธ์การ
ถ่องเถีฝ่วชุนชธเขาฌีริส ถัง๊ถาง
ออธโลธ์และออฟโลธ ์ 

• ระฝะถี ่7 การติดตานประเนิธพล 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถ่ี 
ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊ธ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1..พศ.ดร.เพ็ญศรี จัธถร์อิธถร์       ไถร. 086-9250409  
2..พศ.พลอฝณัชชา เดชะเศรผฐ์ศิริ   ไถร. 064-5654551 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

อปถ.  หธ่วยงาธภาครัฐ   หธ่วยงาธภาคเอกชธ   ชุนชธ/วัด/โรงเรียธ 

1.. พัฒธาศักยภาพการถ่องเถี่ยว
ชุนชธเขาคีริส  

2. พัฒธาผลิตภัณท์ชุนชธ 3. พัฒธาคุณภาพชีวิต       
และอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลคลองพิโกร อ าเภอพราธกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครุอข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พุ๊ธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพุ๊ธถ่ี 
1. พศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกผน ไถร. 095-0959649 
2. อาจารฝ์ชุตินา  สังวริธถะ  ไถร. 094-6479491 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

 ส่งเสรินการบริไภคอาหารปลอดภัฝ 
 
  ฟืกอบรนเพ่ินถักผะด้าธอาชีพ 
 
     ส่งเสรินครัวเรุอธให้รักการออน  
 
                   สร้างราฝโด้จากอาชีพใธถ้องถิธ่  
 
         ส่งเสรินการลด ละ เลิกเหล้า  

ตัวชี๊วัดถี่ 4  :   ครัวเรุอธกิธอาหารถูกสุขลักผณะ         
                ปลอดภัฝและโด้นาตรฐาธ 
ตัวชี๊วัดถี่ 18 : คธใธครัวเรุอธถีจ่บการศึกผาภาคบังคับ  
               9 ปีถีโ่น่โด้เรีฝธต่อและฝงัโน่นีงาธถ าโด้รับ 
               การฟืกอบรนด้าธอาชีพ 
ตัวชี๊วัดถี่ 22 : ราฝโด้เฉลีฝ่ของคธใธครัวเรุอธต่อปี 
ตัวชี๊วัดถี่ 23 : ครัวเรุอธนีการเก็บออนเงิธ 
ตัวชี๊วัดถี่ 24 : คธใธครัวเรุอธโน่ดุน่สุรา 

 
          ต าบลคลองพิโกร ตั๊งอฝู่อ าเภอ
พราธกระต่ าฝ  จังหวัดก าแพงเพชร นี
ประชากร จ าธวธ 5,913 คธ แบ่งเป็ธ 10 
หนู่บ้าธ เป็ธพุ๊ธถี่ราบลุ่น อาชีพส่วธใหญ่ถ า
การเกผตร ปลูกข้าว ปลูกพัก และนีแหล่งธ ๊า
ธรรนชาติถี่สนบูรณ์ อาชีพหลังฤดูการเก็บ
เกี่ฝว โด้แก่ การถ าจักสาธ และการถ าปลาร้า 
เป็ธต้ธ 
         และจากการวิเคราะห์ข้อนูลTPMAP 
พบว่า ต าบลคลองพิโกร นีตัวชี๊วัดถี่โน่พ่าธ 
จ าธวธ 4 ตัวชี๊วัด จากเป๋าหนาฝถั๊งหนด 16 
ตัวชี๊วัดของประเถศ ประกอบด้วฝ การบริไภค
อาหารปลอดภัฝ ภาวะการโน่นีงาธถ าของ
พู้ส าเร็จการศึกผาภาคบังคับ การสร้างราฝโด้
ของครัวเรุอธ การออนเงิธ และการดุ่นสุรา 

 

ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

1. ประชาชธบริไภคอาหารปลอดภัฝ 

2. เกิดอาชีพใหน่ถีเ่หนาะสนของชุนชธ 

3. ครัวเรุอธรักการออนเพุ่ออธาคต 

4. นีราฝโด้จากการพัฒธาพลิตภัณท์ใธถ้องถิธ่ 

5. เกิดต้ธแบบชุนชธลด ละ เลิกเหล้า 
 

1. อปถ. 
2. หธ่วฝงาธภาครัฐ 
3. ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ 
4. หธ่วฝงาธภาคเอกชธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลคุฝบ้าธไอง อ าเภอพราธกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืธถี่ 

1. อ.ราตรี ไพธ์ิระวัช  ไถร. 0849127444
2. อ.ภูนิธถร์ ตธัอุตน์ ไถร. 0882733899

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

ตรา 
หธ่วฝงาธ 
ควานร่วนนอื 

(ถ้านี) 

อบต.คุฝบ้าธไอง 
รพ.สต.คุฝปอ๋น 
พู้ธ าชุนชธถั๊ง 8 หนู่บ้าธ 
ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ 

เชิงปรินาณ 1 

เชิงคุณภาพ 2 

1.1) ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธ 
    หลังจากเข้าไครงการ ร้อฝละ 5  
1.2) อัตราของคธว่างงาธลดลง ร้อฝละ 20 
1.3) จ าธวธเครือข่าฝควานร่วนนือ 
    อฝ่างธ้อฝ 3 เครือข่าฝ  
1.4) พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการฝกระดับ 

 อฝ่างธ้อฝ 1 ชธิด 

2.1) ชุนชธโด้รับการพัฒธาปรับปรุง 
 พัฒธาประชาชธนีคุณภาพชีวิตดีขึ๊ธ 

    ร้อฝละ 3  
2.2) ควานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรน 

 ร้อฝละ 80 

ต าบลคุฝบ้าธไอง สภาพพ๊ืธถ่ีไดฝถ่ัวโป  
เป็ธถ่ีราบลุ่นนีเธ๊ือถ่ีประนาณ 43.12 ตารางกิไลเนตร  
หรือ ประนาณ 26,723 โร่ ห่างจากอ าเภอพรากระต่าฝ 
ประนาณ 12 กิไลเนตร จ าธวธหลังคาเรือธ  
ใธเขตพ๊ืธถ่ีรับพิดชอบ 1,164 หลังคาเรือธ  
ประชากรถ๊ังหนด 4,240 คธ แบ่งเป็ธ 8 หนู่บ้าธ  

พ๊ืธถ่ีดิธส่วธใหญ่เป็ธดิธร่วธปธถราฝ 
เหนาะแก่การถ าการเกผตร นีคลองธรรนชาติโหลพ่าธ 
การประกอบอาชีพส่วธใหญ่จึงเป็ธเกผตรกรรน  

จากการวิเคราะหข์้อนูล TPMAP  
และการสอบถานพ๊ืธถ่ีจริงพบว่าต าบลคุฝบ้าธไอง 
ฝังโน่พ่าธเปา๋หนาฝ 16 ประการ  
เป็ธต าบลฝังโน่สานารถอฝู่รอด 

ด้าธถี่ 1 

ด้าธถี่ 2 

ด้าธถ่ี 3 

ด้าธถี่ 4 

ส่งเสรินสุขภาพชีวิตด้าธ
สุขภาพของคธใธชุนชธ 

ส่งเสรินการรวนกลุ่นอาสาสนัคร
เพ่ือพัฒธาศักฝภาพใธชุนชธ 

ฝกระดับเศรผฐกิจและสันนา
อาชีพใธต าบลคุฝบ้าธไอง 

ส่งเสรินและรณรงค์การ
ปอ๋งกัธไรค Covid-19 

84% 

10% 

3% 2% 1% 
อาชีพเกผตรกรรน 

อาชีพรับจ้างถั่วโป 

อาชีพเลี๊ฝงสัตว์ 

อาชีพค้าขาฝ 

อาชีพรับราชการ 

การดูแลพู้สูงอาฝุ Smart Care 

การพัฒธาอาสาสนัครใธชุนชธ 

การรณรงค์ปอ๋งกัธไรคระบาด 
Covid-19 ใธชุนชธ 

  การใช้สื่อออธโลธ์เข้านาช่วฝ 
 ขาฝสิธค้าจักรสาธใธชุนชธ 

การฟึกอบรนเพ่ือเพ่ินถักผะด้าธอาชีพใธชุนชธ 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถี่จะเกิดขึ๊น



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถ ๊ากระต่าฝถอง อ าเภอพรานกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลถ้ ากระต่ายทอง ตั้งอยู่ห่างออกจากจังหวัดก าแพงเพชร
ไปทางทิศเหนือระยะทาง 24 กิโลเมตร ออกจากตัวอ าเภอพรานกระต่าย 
2.5 กม. มีประชากร จ านวน 9,509 คน แบ่งเป็น 14 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่
ราบลาดเขา มีป่าไม้และภูเขาหินสูงชัน พื้นที่ราบส่วนใหญ่ใช้ท านา มีถนน
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 67 เมตร เป็นพื้นที่ราบสูงน้ าท่วมขังไมเ่กนิ 
1 เดือน อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย เล้ียงสัตว์ 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลTPMAP พบว่า ต าบลถ้ ากระต่ายทอง 
มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านจ านวน 4 ตัวชี้วัด จากเป้าหมายทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด           
ของประเทศ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ าในเกษตรกร ภาวะการ 
ไม่มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ การสร้างรายได้ในชุม             
และยาเสพติด 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

1. เกิดอาชีพใหม่ที่เหมาะสมของชุมชน
และสังคมต่อสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน 
2. เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าท่ีดี มีน้ าใช้เพียงพอ เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น  
3. เกษตรกรมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนยี
ในการปรับใช้ดูแลผลผลิต การแปรรูป ให้
เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นภายในชุมชน 
4. เด็กและเยาวชนตระหนักเกี่ยวกับโทษ
ภัยของยาเสพติดและรู้จักวิธีการป้องกันให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 
1. ผศ. ภาคิณ มณีโชติ               โถร. 091-8929196 

2. ผศ.ดร. เทพ เก้ือทวีกุล            โถร. 086-1039995 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

ตรา 
หน่วฝงาน 
ความร่วมมอื 

(ถ้ามี) 

 ตัวชี้วัดที่ท าให้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ตัวชี้วัดที่  
15 , 24 และ 25 ดังนี ้

 - เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับบริการเลี้ยงดู เตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน จ านวน 68 คน 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

 - คนในครัวเรือนดื่มสุรา จ านวน 1 คน 

 - คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จ านวน 3 คน  

              รวมทั้งหมด 72 คน 

1. มหาวิทยาลัย 
2. ชุมชน  
3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
4. หน่วยงานภาครัฐ 

• เ พ่ิมทักษะใน
การเสริมสร้าง
อาชีพใหม่ ใน
ชุมชนในสังคม  

      New Normal 

• ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
น้ าใน
การเกษตร 

• ส่งเสริมการ
ดูแลผลผลิต
ทางการ
เกษตรแบบ
อัจฉริยะ 
(Smart 
Farmer) 

• ส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
ในเรื่อง          
การห่างไกล 

       ยาเสพติด 
       ภายในชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังตะแบก อ าเภอพราธกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. พศ.ดร สุภาสพงผ์ รู้ถ าธอง ไถร. 092-425-6766  
2. ดร. ไชคธ ารงค์ จงจอหอ ไถร. 0652971951 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

ธางสาวเกผา ธาคสวัสดิ ์
ต าแหธ่ง หัวหธ้าส าธักปลัด อบต. วังตะแบก 

 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒธาอาชีพใหน่
ใธการส่งเสริน
การเลี๊ฝง
โส้เดือธถ าปุฝ๋
เพ่ือจ าหธ่าฝ 

กิจกรรมที่2
สร้างองค์
ควานรู้            
และถ่าฝถอด
วัฒธธรรน       
ด้าธการเกผตร
เพ่ือเพ่ินนูลค่า
การพลิต 

กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริน           
และถ่าฝถอด
ธวัตกรรน 
ด้าธการ
จัดการธ ๊า
ชุนชธอฝ่างนี
ประสิถธิภาพ 

กิจกรรมที่ 4
ฝกระดับ
พลิตภัณท์กลุ่น
อาชีพ             
และสิธค้า
ชุนชธ เพ่ือเพ่ิน
ราฝโด้ให้กับ
ชุนชธ  

กิจกรรมที่ 5
การพัฒธา
ฐาธข้อนูล             
และจัดถ า           
แพธถี่ชุนชธ
เพ่ือการเรีฝธรู้
ของกลุ่น
เฝาวชธ 
งบประนาณ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่

-ประชาชธบริไภค
อาหารถ่ีปลอดภัฝ 
 

-เกิดอาชีพใหน่           
ถ่ีเหนาะสนของชุนชธ 
 

-ครัวเรือธรักการออน 
 

-นีราฝโด้จากการ
พัฒธาพลิตภัณท์        
ใธถ้องถ่ิธ 

ต าบลวังตะแบก เป็นต าบลที่อยู่รอด บรรลุ 8 เป้าหมาย ดังนี ้
เป้าหมายท่ี 1 องค์กรชุมชน ต าบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง 
เป้าหมายท่ี 2 การจัดสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรม 
เป้าหมายท่ี 8 การฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
เป้าหมายท่ี 9 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมายท่ี 10 ต าบลปลอดภัย 
เป้าหมายท่ี 12 ระบบสุขภาพต าบล 
เป้าหมายท่ี 14 ระบบความยุติธรรมชุมชน 
เป้าหมายท่ี 16 ต าบลท าความดี 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพต าบลด้วย 
TPMAP และการส ารวจความต้องการ           
ของชุมชน พบว่า มีความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

ต าบลหนองหัววัวนั้นมีการจัดการบรรลุ 16 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายท่ี 1 องค์กรชุมชนและต าบลที่มีสมรรถนะในการ 
จัดการสูง 
เป้าหมายท่ี 2 ได้รับการจัดสรร ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
เป้าหมายท่ี 3 ต าบลมีสมรรถนะในการวิเคราะห์วิสาหกจิ 
ชุมชนและมีสถาบันการเงินของชุมชน 
เป้าหมายท่ี 5 เกษตรพอเพียงอาหารปลอดภัย 
เป้าหมายท่ี 10 ต าบลปลอดภัย 
เป้าหมายท่ี 12 ระบบสุขภาพชุมชนดูแลประชาชน 
เป้าหมายท่ี 14 ระบบยุติธรรมชุมชน 
เป้าหมายท่ี 15 ระบบการสื่อสารชุมชน 
เป้าหมายท่ี 16 ต าบลท าความดี 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

ด้านเศรษฐกิจ-การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน 
และการพัฒนาสัมมาชีพ 
จากการส ารวจชุมชนและข้อมูลศักยภาพต าบล ทั้ง 8 หมู่ 
พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ มีความต้องการพัฒนา
ตนเองและชุมชนในเรื่องการอาชีพและการสรา้งรายได้
เสริมให้กับครอบครัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิและโรค
ระบาดโคโรน่าท าให้ชุมชนต้องการรายได้เพิ่มขึ้น 
ด้านสุขภาพ 
เนื่องจากในต าบลมีผู้สูงอายุ อยู่เป็นจ านวนมาก ผู้ป่วยติด
เตียง และผู้ด้อยโอกาส ทางชุมชนมีความต้องการในการที่
จะพัฒนาศักยภาพผู้มีหน้าท่ีดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้ด้อยโอกาส นอกจากน้ียังต้องการให้ความรู้แก่ผู้
ใกล้ชิดหรือบุคลในบ้านเพื่อการดูแลเบื้องต้นอีกด้วย 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

 

1.รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพิ่มข้ึน
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ชุมชนมีความรู้
สามารถน าไปประกอบอาชีพต่อยอดได้ 
3. อาสาสมัคร แกนน าสุขภาพ สมาชิก
ในครอบครัวผู้ดูแล กลุ่มเปราะบางได้
เพิ่มทักษะน าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
4. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 
และสุขภาพประจ าต าบล 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
และผู้ดูแลในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 
ใหเ้กิดการพัฒนาทักษะ อาสาสมัคร 
แกนน าสุขภาพ สมาชิกใน
ครอบครัวผู้ดูแล กลุ่มเปราะบาง 
(ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน) ในระยะยาว
ระยะยาว (Long Tern Care)  
และได้แหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพ 
 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอาชีพ  
เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
เป็นการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคมและเกิดการพัฒนา
ทักษะในการเสริมสร้างอาชีพ
ใหม่ในชุมชนในสังคม New 
Normal ให้กับต าบลหนองหัววัว 
อ าเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 
1. อาจารฝ์นารถนรี  เฟื่ องอิ่ม  โถร. 086-9290011 
2. อาจารฝ์ศุภฤถธ์ิ นาราถิพฝ์นรา โถร. 081-0260521 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

นางสาวมาราตร ีพลแกว้ 
หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น โรงเรยีน สาธารสขุต าบล  

นางสาวมาราตรี พลแก้ว 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน สาธารณสุขต าบล  



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลห้วฝฝัง๊ อ าเภอพราธกระต่าฝ จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถี ่

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 

1. รศ.นัณทธา จริฝรัตธ์โพศาล  ไถร. 099-2954047 
2. อาจารฝ์พรธริธถร์ สาฝกล่ิธ ไถร. 084-8182828 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

 ต าบลห้วฝฝ๊ัง ตั๊งอฝู่อ าเภอพราธกระต่าฝ 
จังหวัดก าแพงเพชร นีประชากรถั๊งหนด 5,227 คธ 
แบ่งเป็ธ 9 หนู่บ้าธ ประชากรส่วธใหญ่ประกอบ
อาชีพถางการเกผตร การปศุสัตว์และการจักสาธ 
เป็ธอาชีพหลักและอาชีพเสริน 
 
 การประเนิธศักฝภาพต าบลตานเป๋าหนาฝ 
16 ตัวชี๊วัดจาก TPMAP พบว่า ต าบลห้วฝฝั๊ง ฝังโน่
พ่าธตานเป๋าหนาฝ 16 ตัวชี๊วัด เป็ธต าบลถี่ฝังโน่
สานารถอฝู่รอด  

กิจกรรนถ่ี 1  
การดูแลสุขภาพ
พู้สูงอาฝุใธชุนชธ 
(Smart Care) 

 

กิจกรรนถ่ี 2  
พัฒธาศักฝภาพถาง

การเกผตรปลอดภัฝด้วฝ
ธวัตกรรนและเถคไธไลฝี
การดูแลพลพลิตถางการ
เกผตรแบบอัจฉริฝะ 
(Smart Framer) 

 

กิจกรรนถ่ี 3 
ส่งเสรินกลุ่น
วิสาหกิจชุนชธ 

 

• พู้สูงอาฝุโด้รับการดูแล
สุขภาพถี่ถูกต้องและ
เหนาะสน 
• ชุนชธนีแหล่งการเรีฝธรู้
เกี่ฝวกับการเกผตรแบบ
อัจฉริฝะ 
• สร้างอาชีพและราฝโด้ใหน่
ให้กับคธใธชุนชธ 
• พลิตภัณท์ใธชุนชธโด้รับ
การฝกระดับและเพ่ินนูลค่า
นากข๊ึธ 
 

• เพ่ือฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนใธต าบล
ห้วฝฝั๊ง 
• เพ่ือส่งเสรินการดูแลสุขภาพพู้สูงอาฝุใธ
ชุนชธ 
• เพ่ือส่งเสรินการ ถ าการเกผตรปลอดภัฝ
ด้วฝธวัตกรรนและเถคไธไลฝีการดูแล
พลพลิตถางเกผตรแบบอัจฉริฝะ 
• เพ่ือฝกระดับพลิตภัณท์ของชนุชธ 
• เพ่ือให้เกิดการพัฒธาถักผะใธการ
เสรินสร้างอาชีพใหน่ใธชุนชธใธสังคน 
New Normal 

1. อปถ. 
2. หธ่วฝงาธภาครัฐ 
3. ชุนชธ/วัด/
ไรงเรีฝธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T 

ต าบลคลองแน่ลาฝ อ าเภอเนืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 ต าบลคลองแน่ลาฝ ตั๊ งอฝู่ อ า เภอ เนือง 
จังหวัดก าแพงเพชร นีประชากรจ าธวธ 4,556 คธ 
แบ่งเป็ธหนู่บ้าธ 10 หนู่บ้าธ พ๊ืธเป็ธถี่ราบสลับเธิธเขา
เตี๊ฝ ประชากรใธต าบลคลองแน่ลาฝส่วธใหญ่นีการ
ประกอบอาชีพเกผตรกรเป็ธอาชีพหลัก อาชีพรองโด้แก่ 
การรับจ้างปลอกเปลือกกระเถีฝน เก็บพริก และรับจ้าง
ถั่วโปเป็ธราฝโด้เสรินเล๊ีฝงครอบครัว 
       จากการส ารวจและลงพ๊ืธถี่ใธต าบลคลองแนล่าฝ 
ถ าให้พบว่าชุนชธนีราฝโด้ถางเดีฝวคือ การถ าเกผตร 
เราจึงเล็งเห็ธควานส าคัญของการนีราฝโด้เสรินของ
ประชาชธ จึงนีไครงการสธับสธุธส่งเสรินกระบวธการ
เรีฝธรู้ ธวัตกรรนถางการเกผตร และพัฒธาอาชีพ 
เพ่ือสร้างชุนชธให้เข้นแข็ง  สานารถพ่ึงพาตธเองโด้  

  1.กิจกรรนส่งเสรินอาชีพจากราฝโด้พลิตภัณท์

ชุนชธ ไดฝจัดกิจกรรนฟึกอาชีพ เพ่ือพัฒธานาเป็ธ
พลิตภัณท์ถี่นีคุณภาพและจุดเด่ธใธต าบล 
       2.กิจกรรนพัฒธาศักฝภาพถางการเกผตรด้วฝ
ธวัตกรรนและเถคไธไลฝีดูแลพลพลิตถางการเกผตรวิถี
ใหน่ เพ่ือให้เกิดการประหฝัดเวลา สะดวกนากขึ๊ธ และ
โด้พลพลิตถี่ดีฝิ่งขึ๊ธ 
       3.กิจกรรนฝกระดับอาชีพช่างใธชุนชธ  เพ่ือให้
ช่างใธชุนชธโด้ฟึกถักผะการเป็ธช่าง ไดฝฟึกการใช้
อุปกรณ์ให้โด้นาตรฐาธและนีควานปลอดภัฝนากฝิ่งขึ๊ธ 

1. พศ.ไฝธิธ ปอ๋นปราการ ไถร: 084-6885339 
2. พศ.อาธธถ์ วงผ์นณี   ไถร: 091-8395239 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืธถี ่

 
 
1.เกิดการสร้างอาชีพและราฝโด้เพ่ินขึ๊ธ 
2.เกผตรกรใธชุนชธประหฝัดเวลาและนีพลพลิตถาง
การเกผตรดีขึ๊ธ 

3.ชุนชธนีควานรู้และนีถักผะใธการประกอบอาชีพด้าธ

งาธช่าง 

4.ชุนชธโด้รับการพัฒธาปรับปรุงคุณภาพชีวิตถี่ดีขึ๊ธ 

     1. อปถ 

     2. หธ่วฝงาธภาครัฐ 

     3. หธ่วฝงาธภาคเอกชธ 

1.ส่งเสรินอาชีพจากราฝโด้พลิตภัณท์ชุนชธ 

2พัฒธาศักฝภาพถางการเกผตรด้วฝธวัตกรรน
และเถคไธไลฝีดูแลพลพลิตถางการเกผตรวิถีใหน่ 

3.ฝกระดับอาชีพช่างใธชุนชธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลโตรตรึงผ์ อ าเภอเนืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. อาจารฝ์พัตราภรณ์ อารีเอื๊อ 
2. อาจารฝ์ ดร.ประภัสสร กลีบประถุน 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

ไถร. 089-9151880 
ไถร. 089-6369928 

 จากการส ารวจข้อนูลปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถี่
ต าบลโตรตรึงผ์ พบว่า  
 1. ชุนชธนีควานต้องการพัฒธาสิธค้าของ
ถ้องถิ่ธของต าบลโตรตรึงผ์ 
 2. ชุนชธนีควานต้องการถี่จ ะ พัฒธาและ
ส่ง เสรินแหล่งถ่องเถี่ ฝวเชิงวัฒธธรรนและ เชิง
ธรรนชาติของต าบลโตรตรึงผ์ 
 3. ชุนชธนีควานต้องการถี่จะส่งเสรินการ
สร้างอาชีพเสรินให้กับพู้นีราฝโด้ธ้อฝต าบล โตรตรึงผ์     
 4. ชุ น ชธนี คว านต้ องการถี่ จ ะส่ ง เ สริ น
การเกผตรแบบพอเพีฝงเพ่ือเพ่ินราฝโด้ให้กับครัวเรือธ 

1. อปถ. 
2. หธ่วฝงาธภาครัฐ 
3. ชุนชธ / วัด / ไรงเรีฝธ 
4. หธ่วฝงาธภาคเอกชธ 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

การพัฒธาสิธค้า OTOP ต าบลโตรตรึงผ์ เพ่ือพัฒธา
รูปแบบสิธค้า OTOP การสร้างแบรธ์และการตลาด
ออธโลธ์และการสร้างนูลค่าเพ่ินให้กับสิธค้า OTOP 
ต าบลโตรตรึงผ์ 

การพัฒธาแหล่งถ่องเถ่ีฝวเชิงวัฒธธรรนและเชิง
ธรรนชาติต าบลโตรตรึงผ์ 

การพัฒธาการเกผตรแบบพอเพีฝงต าบลโตรตรึงผ์ 

การสร้างอาชีพเสรินเพ่ือสร้างราฝโด้เสรินต าบล
โตรตรึงผ์ 

พลิตภัณท์จาธใบโน้ลดไลกร้อธต าบลโตรตรึงผ์ 

   1. การพัฒธาสิธค้าถ้องถิ่ธและการสร้างนูลค่าเพ่ิน
ให้แก่สิธค้าถ้องถิ่ธ 
   2. สร้างราฝโด้และราฝโด้เสรินจากการพัฒธา
พลิตภัณท์/สร้างอาชีพจากวิถีชุนชธ  
   3. การนีส่วธร่วนใธการพัฒธาแหล่งถ่องเถี่ฝวเชิง
วัฒธธรรนและเชิงธรรนชาติของต าบล 
   4. ส่งเสรินการเกผตรแบบพอเพีฝง  

   5. พัฒธาธวั ตกรรน  สร้ า ง
นูลค่าเพ่ินจากเศผวัสดุพ๊ืธถิ่ธ เศผ
วัสดุจากธรรนชาติ 

 ต า บ ล โ ต ร ต รึ ง ผ์  ตั๊ ง อ ฝู่ อ า เ ภ อ เ นื อ ง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร นีประชากรจ าธวธ 
5,354 คธ แบ่งเป็ธ 13 หนู่บ้าธ นีลักผณะพ๊ืธถี่ส่วธ
ใหญ่เป็ธถี่ราบสูง ถางด้าธถิศตะวัธตกลาดเอีฝงโปถาง
ถิศตะวัธออกสลับพ๊ืธถี่ราบลุ่นบางช่วง อาชีพส่วธใหญ่
ถ าการเกผตร ปลูกอ้อฝ ปลูกฝาง และปลูกนัธ นีแหล่ง
ธ ๊าสาฝหลักถ่ีโหลพ่าธ คือ แน่ธ ๊าปิง และนีล าคลอง
ธรรนชาติพ่าธโปเชื่อนระหว่างต าบล 

 และจากการวิเคราะห์ข้อนูล TPMAP ร่วนกับ
การวิเคราะห์ควานต้องการของพ๊ืธถี่ร่วนกับ ภาคี
เครือข่าฝพบว่า พ๊ืธถ่ีต้องการพัฒธาสิธค้าถ้องถิ่ธ  

ส่งเสรินการถ่องเถี่ฝว
ชุนชธ การสร้างราฝโด้
ของครั ว เ รื อธ  แล ะ
ส่ง เสรินการเกผตร 
เป็ธต้ธ 

1 

2 

3 

4 

5 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถรงธรรน อ าเภอเนืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลถรงธรรน อ าเภอเนืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร  ต าบลถรงธรรนนีประชากร
ถั๊งสิ๊ธ 7,631 ฌธ 12 หนู่บ้าธไดฝแฝกเป็ธชาฝ 
3,687  ฌธ หญิง 3,944  ฌธ  จ าธวธ 2,803 
ฌรัวเรือธ ประชาการส่วธใหญ่ใธต าบลถรงธรรน
ประกอบอาชีพเกผตรกรและฌ้าขาฝเป็ธหลักเช่ธ โร่นัธ
ส าปะหลัง สวธพลโน้ การถ าหนูส้น โน้กวาดดอกหญ้า 
กระถงเปลือกข้าวไพด การถ ากระเปา๋สาธ เป็ธต้ธ 
 จากการประเนิธศักฝภาพต าบลไดฝใช้ 
TPMAP พบว่าต าบลถรงธรรนฝังโนพ่่าธเปา๋หนาฝ 
15 ประการ ฝกเว้ธเปา๋หนาฝถี่ 7 ช่วฝจัดการวิสาหกิจ
ขุนชธ ถี่บรรลุแล้ว 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาฌีเฌรือข่าฝ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่

พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. ดร.ศรวัส ศิริ         ไถร. 080-5051979 
2. อาจารฝ์เนธี นธุรส   ไถร. 080-5558656 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

พัฒธาแหล่งถ่องเถี่ฝวชุนชธตลาด
ธ ๊าต าบลถรงธรรน 

 
 ลงพ๊ืธถีส่ ารวจศักฝภาพการ
ถ่องเถีฝ่วบริเวณตลาดธ ๊าชนุชธ 

 ส ารวจศักฝภาพของแต่ละหนู่บ้าธ
เพ่ือสธับสธุธการถ่องเถี่ฝวชุนชธ
บริเวณตลาดธ ๊า 

 วางแพธพัฒธากิจกรรนบริเวณ
ตลาดธ ๊าชนุชธ 

 

ส่งเสรินอาชีพและพัฒธา
พลิตภัณท์ชุนชธ 

 
 จัดอบรนให้กับกลุ่นอาชีพจัด
อบรนให้กลุ่นอาชีพ โด้แก่ กลุ่น
โน้กวาดดอกหญ้า,กลุ่นกระเปา๋
สาธ,กลุ่นกระถงเปลือกขา้วไพด
,กลุ่นเปลญวธและกลุ่นหนูส้น 

 จัดถ าสือ่ประชาสันพัธธ ์
 จัดถ าช่องถางการตลาด
ออธโลธ์ 

 

เชิงปรินาณ 
 ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึธ๊หลังจากเข้า

ไฌรงการ ร้อฝละ 5 
 พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการฝกระดับอฝ่าง

ธ้อฝ 1 พลิตภัณท์ 
 นูลฌ่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์เพ่ินขึธ๊ร้อฝละ 5 
 ร้อฝละของพู้สูงวัฝถีน่ีราฝโด้จากอาชีพเสริน 

ร้อฝละ 70 

เชิงฌุณภาพ 
 ชุนชธโด้รับการพัฒธาให้ประชาชธนีฌุณภาพ

ชีวิตถีด่ีขึธ๊ร้อฝละ 3 
 ร้อฝละฌวานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรน ร้อฝละ 

80  

ไฌรงการพัฒธาเพ่ือแก้โขปัญหาภาฝใธต าบลถรงธรรน
ให้เป็ธต าบลถีอ่ฝู่รอด ไดฝร่วนกับองฌ์การบริหารส่วธ
ต าบลถรงธรรนและพู้ธ าชนุชธ ใธวัธถี ่25 นีธาฌน และ 
ให้เป็ธต าบลถีอ่ฝู่รอดซึง่ต าบลถรงธรรนนีปัญหาหลกัฌือ 
 ปัญหาด้าธราฝโด ้
ไดฝจัดกิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถีถั่ง๊หนด 2 กิจกรรน 
ไดฝภาพรวนของถัง๊2กิจกรรน สานารถบรรลุโด้ 7
เปา๋หนาฝ 

 

กิจกรรนถี่ 1 กิจกรรนถี่ 2 

1.นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 
2.องฌ์กรปกฌรองส่วธถ้องถิธ่ 
3.หธ่วฝงาธภาฌรัฐ 
4.ชุนชธ 

ข๊ัธตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี่ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถ่าขุธราน อ าเภอเนืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่

พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. พศ.ดร.รัชธีวรรณ บุญอธธถ์ ไถร. 093-9503337 
2. อาจารฝ์ ฝุชิตา กัธหาน่ิง ไถร. 094-6289047 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

อปถ. 
หธ่วฝงาธภาครัฐ 

ชุนชธ/วัด 

1. ราฝโด้ของชุนชธเพ่ินข๊ึธหลังจากเข้า
ไครงการ ร้อฝละ 5 
 

2. ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 
 

3. จ าธวธเครือข่าฝควานร่วนนือ 
 

4. พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับ  
การฝกระดับอฝ่างธ้อฝ 1 พลิตภัณท์ 
 

5. นูลค่าการจ าหธ่าฝพลิตภัณท์เพ่ินข๊ึธ 
ร้อฝละ 5 

1. ชุนชธโด้รับการพัฒธาคุณภาพชีวิต 
ดีข๊ึธ ร้อฝละ 3 
 

2. ควานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรน  
ร้อฝละ 80 

01 
การพัฒธาการถ่องเถี่ฝว 

ไดฝชุนชธ เพ่ือฟื๊ ธฟูเศรผฐกิจ 
ชุนชธ และธวัตกรรน 

การถ่องเถี่ฝวเชิงวัฒธธรรน 

02 
พัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธ 

   ต าบลถ่าขุธราน อ าเภอเนืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร เป็ธต าบลถี่แฝกนาจาก
ต าบลธาบ่อค า ห่างจากถี่ว่าการอ าเภอเนือง
ก าแพงเพชร ประนาณ 9 กิไลเนตร นีพ๊ืธถี่
ถั๊ ง หนดปร ะน าณ 41 ต าร างกิ ไ ล เนตร                 
หรือ 25,625 โร่ นีหนู่บ้าธถั๊งหนด 13 หนู่บ้าธ 
นีจ าธวธประชากร ถั๊งหนด 9,059 คธ  
   จากการประเนิธศักฝภาพต าบล ไดฝใช้ 
TPMAP พบว่า ต าบลถ่าขุธราน ฝังโน่พ่าธ
เปา๋หนาฝ 16 ประการ เป็ธต าบลฝังโน่สานารถ
อฝู่รอด 



              ต าบลเทพนคร อ า เภอเ มือง จั งหวัดก าแพงเพชร                 
มีประชากรจ านวน 4,715 คน แบ่งออกเป็น 22 หมู่บ้าน อาชีพ   
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ข้าว           
มันส าปะหลัง  พืชสวน แก่ มะม่วง มะพร้าว มะนาว ส้ม แตงโม     
เป็นตัน  อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรคือ ท าดอกไม้จันทน์ 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นวดแผนไทย ท าหม้อดิน จักสาน ทอเสื่อ 
เลี้ยงปลา ท าปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น 

         จากการประเมินศักยภาพโดยใช้ TPMAP พบว่า ประกร
ต าบลเทพนครยังไม่ผ่านเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด เป็นต าบลท่ียังไม่
สามารถอยู่รอด 

ข้อมูลศักยภาพต าบล  
 

        จากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวันที่ 18,23 กุมภาพันธ์ 
2564 และวันที่ 9,31 มีนาคม 2564 ให้ต าบลเทพนครเป็นต าบล 
อยู่รอดได้โจทย์ปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่ คือ 
     1.1 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง 
     1.2 ให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
     1.4 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ 
     1.5 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย 
     1.7 ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน 
     1.8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
     1.5 ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน 

 
 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

อาจารฝ์ถีป่รึกผาประจ าพ๊ืนถี ่

1. รองศาสตราจารฝ ์ดร.เพชรา บุดสถีา  โถร. 063-1623515 
2. อาจารฝ์ประพล จิตคติ  โถร. 090-6840043 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 
มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเท่ียวต าบลเทพ
นคร  สร้างอัตลักษณ์และออกแบบบริการเฉพาะ
พื้นท่ีโดยน าเสนอจุดเด่นของต าบลเทพนคร  จัดท า
เส้นทางการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวต าบลเทพนคร
และแหล่งท่องเ ท่ียวเ ช่ือมโยงพื้นท่ีอื่น ๆ ในมิ ติ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเกษตรและประวัติศาสตร์          
 พัฒนาบริการท่ีพักแบบสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน
ต าบลเทพนคร  ออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว
ต าบลเทพนคร  ออกแบบกิจกรรม DIY ภายใน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ศูนย์ดาวล้อมเดือน  
 พัฒนาคุณภาพการให้บริการแหล่งท่องเท่ียว/
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในต าบล
เทพนคร  ยกระดับการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบการท่องเท่ียวชุมชน  พัฒนาพื้น
ต า บ ล เ ท พ น ค รแ ล ะ พื้ น ท่ี ต่ า ง  ๆ  ท่ี จ ะ เ ช่ื อ ม                       
การท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเ ท่ียวต าบลเทพนคร            
 การบริหารจัดการกลุ่ม/จัดต้ังชมรมส่งเสริม           
การท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลเทพนคร 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
อาชีพชุมชน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร 
1)  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก   
2)  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจับจีบ
ผ้า จัดดอกไม้ และจัดสถานที่ส าหรับ
การให้บริการงานพิธีต่างๆ เช่น            
งานแต่งงาน  งานบวช  งานท าบุญ  
เป็นต้น 
3)  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัก
สานและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ 
4)  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการท า
เกษตรอินทรีย์ และผลิตอาหาร
ปลอดภัย 
5)  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ประกอบอาชีพ
ชุมชนประจ าหมู่บ้าน 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
บริหารจัดการการตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ    
1)  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์  โลโก้ แท็ก ส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
2)  อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน         
การยกระดับการบริหารจัดการ
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน   
และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 3 
     ยกระดับการบริหารจัดการ
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน และนวัตกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนต าบลเทพนคร 

กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาทักษะอาชีพชมุชน 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการ
ด าเนินการ  
  1) เชิงปริมาณ 
     1.1) รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพิ่มขึน้หลังจากเขา้
โครงการ ร้อยละ 5 
     1.2) ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
     1.3) จ านวนเครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 3 
เครือข่าย 
     1.4) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไดร้บัการยกระดบัอย่าง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
     1.5) มูลค่าการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 2) เชิงคุณภาพ 
     2.1) ประชาชนมีคุณภาพชีวติดีขึน้รอ้ยละ 3 
     2.2) ความพึงพอใจในการจดักจิกรรม ร้อยละ 80 

ข๊ันตอน 
การออกแบบ
การพัฒนา
พ๊ืนถี่ 

ภาคีเครือข่าฝ 
เถศบาลต าบล 
เถพนคร 

โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลเถพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 
ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 



 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(  มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T )

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T

• ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร •

  ภาคีเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบ่อคํา 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กําแพงเพชร กํานัน  ผู้ ใหญบ่้าน            
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่
        จากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP ตําบลนาบ่อคํา 
มีโจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

ภายใต้ 16 เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4  ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 5  ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัดบรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

2. ด้านความเป็นอยู่ 
ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

3. ด้านรายได้ 
ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้  
ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 
ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 

4. ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน

 กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 
การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
และการใช้ยาเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 3 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 4 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด
และการขายออนไลน์

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
1. ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะและการ
เสริมสร้างอาชีพ
2. ชุมชนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารปลอดภัยและใช้ยาเบื้องต้น
ทําให้สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
4. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมถึงการ
ตลาดและการขายออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่

2. ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง  เบอร์โทร 064-0083366 
1. ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู  เบอร์โทร 089-5598186

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU
https://www.kpru.ac.th/เบอร์โทร : 055-706-555

 ข้อมูลศักยภาพตําบล
        • การประเมินศักยภาพตําบลตาม         
เป้าหมาย 16 ประการ โดยใช้ TPMAP พบว่า 
ตําบลนาบ่อคํายังไม่ผ่านเป้าหมาย 16 
ประการ ซึ่งถือว่าเป็นตําบลที่ยังไม่สามารถ
อยู่รอด 
        • เมื่อพิจารณาข้อมูลในมิติแตล่ะด้าน    
พบว่า ตําบลนาบ่อคํามีปัญหาในมิติด้าน
สุขภาพ ดา้นความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และ
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ส่วนมิตดิ้านการ
ศึกษา  พบว่า ตําบลนาบ่อคําได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 
ทําให้ไม่มีความยากจนในด้านนี้



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต าบลนิคมทุ่งโพธิท์ะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

ต าบลนิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีประชากร 
จ านวน 6,987 คน แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน 
ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เกษตรกร พืชไร่
พืชสวน อาชีพหลังฤดูการเก็บเก่ียว ได้แก่ ฟาร์มสุกร 
ไม้กวาด ผ้าทอ เป็นต้น 

จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ TPMAP
พบว่า ต าบลนิคมท ุ่งโพธิ์ทะเล ยังไม่ผ่านเปา้หมาย 16 
ประการ เป็นต าบลยังไมส่ามารถอย่ ูรอด

ข้อมูลศักยภาพต าบล

โครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในต าบลนิคมทุ่ง
โพธิท์ะเลให้เป็นต าบลทีอ่ยู่รอด โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในวันที ่11 ,17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เป็นต าบลทีอ่ยู่รอด 
ซึง่ต าบลซึง่ต าบลนิคมทุ่งโพธิท์ะเล มีปัญหาหลัก คือ 
 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจบ็ปว่ย

เบือ้งต้นอย่างเหมาะสม
 ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที 
 ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด

และถูกสุขลักษณะ
 มีอาชีพ และรายได้
ซึง่กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที ่ทัง้หมด 4 กิจกรรม โดยภาพรวม
ของทัง้ 4 กิจกรรม สามารถบรรลทัุง้ 16 เปา้หมาย 

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ้ืนท่ี

ขัน้ตอน
การออกแบบ
การพัฒนา
พ้ืนที่

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
/กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการ
ท่องเท่ียวการบริการชุมชน หรือการเพ่ิมรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน ท่ีมีความ
ชัดเจน ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ
 รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึนหลังเข้าโครงการ ร้อยละ 5
 ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 20
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมืออย่างนอ้ย 3 เครือข่าย
 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยกระดับอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
 มูลค่าการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5

เชิงคุณภาพ
 ชุมชนได้รับการพัฒนาปรับปรงุพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนร้อยละ 3
 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80

 ยกระดับการท่องเท่ียวให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวและสวนสุขภาพ
ของชุมชน

 พัฒนาพ้ืนเกาะรื่นรมย์และพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ท่ีจะเช่ือมการท่องเท่ียวกับ
เกาะรื่นรมย์

 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ
รื่นรมย์ เช่น จุดเช็คอินท่ีแสดงอัต
ลักษณ์ของชุมชน

 ชุมชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพ ในลักษณะการใช้ฝีมือ
แรงงาน และส่งเสริมใหเ้กิดศนูย์
เรียนรู้ฝีมือช่างชุมชน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่

1. ผศ.ดร. ชาลี   ตระกูล โทร. 063-343-0817
2. ผศ. วรางค์ รามบุตร   โทร. 066-112-8689

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555

 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแผน
เช่น ปรับปรุงผลิตภัณฑใ์ห้โดดเด่น
ท าตราสินค้า บรรจุภัณฑ์

 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
 ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
 จัดท าช่องทางการตลาด
 ท้ังออนไลน์ และออฟไลน์

 จัดท าระเบียบกลุม่
 วางระบบร้านค้าชุมชน
 วางระบบการเงินบัญชี
 วางระบบสต๊อกสินค้า
 ปรับโรงน ้าให้ได้มาตรฐาน
 จัดท าแผนการตลาด

ผลลัพธ์ทีจ่ะเกิดขึน้

อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าพ้ืนท่ี

ภาคีเครือข่าย
เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลลานดอกโม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

เป็นต าบลที่ไม่สามารถอยูร่อดได้ ทั้งหมด 14 
เป้าหมาย แต่พอมีศักยภาพดีบางเป้าหมาย 
1.การจัดโครงสร้างพื้นฐานกายภาพสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน และการจัดการน้ าดี  
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
3.ระบบยุติธรรมชุมชน  
4.ระบบสื่อสารชุมชนท่ีถูกต้อง  
5.ต าบลท าความดี การดูแลผู้สูงอายุ ท านุบ ารุง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ข๊ันตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถ่ี 

1. มีรายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพใหม่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
2. ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 20 
3. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน 3 เครือข่าย 
4. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
5. มีผลิตภัณฑก์ารท่องเท่ียวและ
บริการ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ ์
 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 
1. พศ.ดร.ไอกามา  จ่าแกะ   ไถร. 095-6407292 
2. อ.อิสสราพร  กล่อมกล ่านุ่ม ไถร. 097-2872163 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

(นายก อบต., รองปลัด, ก านัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุข, อสม., 
พัฒนาชุมชน, กองทุนเงินสัจจะ) 

ปัญหาความยากจน ความยากล าบาก  
และผู้พิการทุกหมู่บ้าน  / การพัฒนาพื้นที่  
1.สร้างอาชีพใหม่ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออก 
2.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้าชุมชน 
และเปิดตลาดชุมชนออนไลน์สู่ตลาดอาเซียน 
3.ส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ท่ีก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ปลูกผักคอนโดเพื่อเพิ่มรายได้ต่อชุมชน 
4. พัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวและบริการท่ีเน้นความ
โดดเด่น เชิงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 

   

ข้อมูลศักฝภาพต าบล 
โจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถี่ 

พลลัพธ์ถ่ีจะเกิดข๊ึน 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 

1. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน  โทร : 081-9718945 
2. รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา  โทร : 083-1638654 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฎก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

 ต าบลสระแก้ว ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  มีจ านวนประชากรทั้งหมด 15,628 คน 
แบ่ ง ได้  12  หมู่ บ้ าน ประชากรส่ วนใหญ่มี อาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย กล้วย
ไข่ มะนาว ฝรั่ ง มันส าปะหลัง เป็นต้น ประชาชน
บางส่วน มีการท าการประมง เพื่อการบริโภคหากเหลือ
จึงจ าหน่าย เน่ืองจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ วพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็นพื้นที่ ราบลุ่ ม  มีป่ า ไม้                
มีล าคลองชลประทานไหลผ่านในเขตพื้นที่  
 จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ 
TPMAP พบว่า ต าบลสระแก้ว มีศักยภาพในการพัฒนา
แต่ต้องได้รับการส่งเสริมการพัฒนาในรูปแบบบูรณการ 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 16 ประการ  

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการออกก าลังกายและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

กิจกรรมที่ 2 : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพอาสาชุมชน  

กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 

กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน    

เพื่อช่วยส่งเสริมระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และป้องกันอาการกล้ามเนื้อ 

อ่อนแรง กล้ามเนื้อลีบ เป็นต้น 

- ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างแรงจูงใจ ด้วยการให้ข้อมูล             

การตลาดน าการผลิต เพื่อให้สมาชิกมีความชัดเจนท่ีจะเลือกพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม และเป็นที่ต้องการของตลาด  

- พัฒนาศักยภาพอาสาชุมชน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร     

ท่ีสามารถพัฒนาและปฏิบัติการโดยเน้นเชิงรุก 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ

และการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนท่ีขาดราย 

ได้ และยกระดับทักษะอาชีพของคนในชุมชน 

ขั๊นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถ่ี 

1. ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ข้ึนแรงข้ึน 

2. ผลผลิตในชุมชนได้เกิดการแปรรูปเพ่ือยืดอายุของผลผลิต         

และเพ่ิมรายได้ของคนในชุมชน 

3. ผูท่ี้ได้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน           

และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่คนพื้นท่ีต่อได้ 

4. มีกระจายรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวชุมชนอย่างเป็นธรรม

และสร้างโอกาสในการมีรายได้เสริม 

5. ประชากรในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมกับ อปท.  

การมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชน/สังคม  

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 ต า บ ล ห น อ ง ป ลิ ง อ า เ ภ อ เ มื อ ง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีประชากร
จ านวน 5,870 ฌน แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน                
ซื่งอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกผตร 
โด้แก่ ปลูกข้าว ถ าโร่มันส าปะหลัง ถ าโร่ข้าวไพด 
ถ าโร่อ้อฝ รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างถั่วโป 
และอาชีพรับราชการ พนักงานบริผัถเอกชน            
เป็นต้น 
 จากการประเมินศักฝภาพต าบลไดฝใช้ 
TPMAP พบว่า ต าบลหนองปลิง ฝังโม่พ่ าน
เป๋าหมาฝ 16 ประการ เป็นต าบลฝังโม่สามารถ 
อฝู่รอด 
 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

             
ตัวชี๊วัดถี่ 1  : เด็กแรกเกิดมีน ๊าหนัก 2,500 
กรัมขื๊นโป 
 

ตัวชี๊วัดถี่ 6  : ฌนอาฝุ 35 ปึขื๊นโป โด้รับ 
การตรวจสุขภาพประจ าปึ 
 
 

ตัวชี๊วัดถี่ 22 : ราฝโด้เฉลี่ฝของฌนในฌรัวเรือน
ต่อปึ 
 

ตัวช๊ีวัดถี่ 24 : ฌนในฌรัวเรือนโม่ดืม่สุรา 
 

ตัวชี๊วัดถี่ 25 :  ฌนในฌรัวเรือนโมส่บูบหุรี่ 
 
  
 
 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาฌีเฌรือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

พลพลิตและพลลัพธ์ของไฌรงการ/กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 
         พลพลิตและพลลัพธ์ถี่เกี่ฝวข้องกับการฝกระดับสินฌ้า 
OTOP/การฝกระดับการถ่องเถ่ีฝวการบริการชุมชนหรือการเพ่ิม
ราฝโด้รูปแบบอ่ืนให้แก่ชุมชนถ่ีมีฌวามชัดเจน ถ๊ังในเชิงปริมาณ
และเชิงฌุณภาพ 
 

1) เชิงปริมาณ 
        1.1) จ านวนชมรมถ่องเถ่ีฝวไดฝชุมชน 1 ชมรม 
        1.2) จ านวนกลุ่มอาชีพเพ่ิมขื๊นหลังจากเข้าไฌรงการ 
อฝ่างน้อฝ 2 อาชีพ 
        1.3) ระดับฌวามพืงพอใจต่อแหล่งถ่องเถ่ีฝวและการจัด
กิจกรรมตลาดฝ้อนรอฝวัฒนธรรม โม่ต ่ากว่าฌ่าเฉลี่ฝ 3.5 
        1.4) ราฝโด้ของประชาชนกลุ่มเปา๋หมาฝเพ่ิมขื๊นโม่น้อฝ
กว่าร้อฝละ 5 
 

2) เชิงฌุณภาพ 
        2.1) ประชาชนในพ๊ืนถ่ีโด้รับการพัฒนาและใช้ศักฝภาพ
ด้านการถ่องเถ่ีฝว ด้านอาชีพ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดมูลฌ่าเพ่ิมถ่ีฌาดว่าจะน าโปสู่การสร้างราฝโด้
จากการถ่องเถ่ีฝว 
        2.2) ส่ิงแวดล้อมในชุมชนและประวัติศาสตร์ของชุมชน  
ถีฝ้่อนหลังโด้อฝ่างน้อฝ 700 ปึ โด้รับการฟื๊ นฟูและน ามาเล่าใหม่
อีกฌรั๊งพ่านกิจกรรมการถ่องเถ่ีฝวไดฝชุมชน 

3) การถ่าฝถอดเถฌไนไลฝี        
เพ่ือการพัฒนาเป็นสมาร์ถฟาร์ม 
 

1) การส่งเสริมกิจกรรมการ
ถ่องเถี่ฝวไดฝชุมชนต าบล           
หนองปลิง 
 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรืกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 

1. พศ.ดร.นพฌุณ ชูถัน        ไถร. 095-6387101 
2. อาจารฝ์ปรีชาภรณ์ ขันบุรี  ไถร. 093-2755369 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

1. อปถ. 
2. หน่วฝงานของภาฌรัฐ 
3. ชุมชน/วัด/ไรงเรีฝน 
4. หน่วฝงานภาฌเอกชน 

2) การพัฒนาอาชีพ และกลุ่ม
อาชีพเพ่ือสร้างราฝโด้ให้กับ
ชุมชน 

4) การเปิดตลาดริมน ๊าฝ้อนรอฝ
วัฒนธรรรมชุมชนเถศบาลเมือง
หนองปลิง 



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต  ำบลอ่ำงทอง ต ั ้ งอย ู ่ ในเขตอ  ำ เภอเม ือง จ ังหว ัด
ก ำแพงเพชร เป็นพื้นที่รำบสลับเนินเขำ มีประชำกร จ ำนวน 10,612 
คน แบ่งเป็น 21 หมู่บ้ำน มีคลองธรรมชำติ อำชีพส่วนใหญ่ ท ำไร่ 

ท ำนำ ท ำสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล TPMAP พบว่ำ ศักยภำพต ำบล
อ่ำงทอง มีปัญหำทำง ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ ด้ำนควำมเป็นอยู่
ด้ำนสุขภำพ ยังไม่ผ่ำนเป้ำหมำย 16 ประกำร เป็นต ำบลที ่ย ังไม่
สำมำรถอยู่รอด

ข้อมูลศักยภาพต าบล

1.กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ 

(กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอ่ืนๆ)

2.กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน

(Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ)

3.กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy

(กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ้ืนท่ี

ภาคีเครือข่าย

ขัน้ตอน
การออกแบบ
การพัฒนา
พ้ืนที่

1.พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำร
จัดกำรสูง
2.ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกร
อย่ำงเป็นระบบ
3.ช่วยในกำรสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่
4.ส่งเสริมศูนย์เรียนรูต้ ำบล
5.ส่งเสริมต ำบลท ำควำมตี

อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าพ้ืนท่ี

1.ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง โทร. 090-6196935
2.ผศ.ศุภวัฒน์     วิสิฐศิริกุล  โทร. 095-6535193

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ฐำนสมรรณะส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลอ่ำงทองโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐำน

พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรยุคใหม่ ยั่งยืน

พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขและกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลลาธกระบือ อ าเภอลาธกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลศักฝภาพต าบล โจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี พลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 

1. พศ.ภาเกล้า  ภูนิใหญ่     ไถร. 080-5493264 
2. ดร.ธิภัชราพร  สภาพพร ไถร. 089-7039007 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

ศักฝภาพเศรผฐกิจหลักๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน  
ถ่องเถี่ฝว เกผตร กลุ่นอาชีพ 

ส่งเสรินอาชีพและราฝโด้คธอาฝุ 15-59 ปี 
ถ าให้เกิดกิจกรรน ดังธี๊ 
 

• ฝกระดับคุณภาพชีวิตและเศรผฐกิจชุนชธ 
พัฒธาการตลาดและการถ่องเถี่ฝวใธต าบล
ลาธกระบือ 

• พัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธ  
• เกผตรฝั่งฝืธ  

ฝกระดับคุณภาพชีวิตและ 
เศรผฐกิจชุนชธ พัฒธาการตลาด 

และการถ่องเถ่ีฝวใธต าบล 

พัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธ  เกผตรฝั่งฝืธ  

นีการประชุนร่วนกัธระหว่างเถศบาลต าบลลาธกระบอื อบต.ลาธกระบือใธการออกแบบรูปแบบกิจกรรน U2T ถีจ่ะเกิดขึธ๊  
ไดฝนีพู้ธ าชาวบ้าธ วิสาหกิจชุนชธนาร่วนออกควานคิดเห็ธใธการจัดกิจกรรน 

- การวิเคราะห์การถ าแพธปฏิบัติการ 

- พัฒธาพ๊ืธถีต่ าบลลาธกระบือ 
- จัดถ าเส้ธถางการถ่องเถีฝ่ว 
- การบริหารจัดการกลุ่น 
- จัดถ าสือ่ประชาสันพัธธ์ 

- อบรนการพัฒธาพลิตภัณท์ 
- พัฒธาฉลากพลิตภัณท์ 
- ออกแบบบรรจุภัณท์ 
- วิเคราะห์นาตรฐาธพลิตภัณท์ 
 

- อบรนเพาะพัธธ์ุปลาธิล 
- ส่งเสรินการพลิตปุฝ๋หนัก 

- ส่งเสรินการพลิตเห็ดฟาง 

• ประชาชธใธชุนชธนรีาฝโด้จาก
การถ่องเถี่ฝว 

• พลิตภัณท์ชุนชธโดร้ับการ
ฝกระดับคุณภาพ 

• เกผตรกรพู้เพาะเห็ดโดชุ้ดอัดฟาง
ต้ธแบบ เพ่ือเพ่ินควานสานารถใธ
การพลิตเห็ดฟาง 

• ชาวบ้าธนีควานสานารถใธการ
เพาะพัธธุ์ปลาธิล 

• ปุฝ๋อิธถรีฝ์โด้รับการฝกระดับขึ๊ธสู่
นาตรฐาธ 

• ชุนชธนีควานเข้นแข็งดา้ธอาชีพ 
ราฝโด้ ควานสานคัค ี

• คธถ าดีโดร้ับการฝกฝ่อง 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นยาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วใย้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลยธองยลวง อ าเภอลาธกระบูอ จังยวัดก าแมงเมชร 

 
       ต าบลยธองยลวง ตั๊งอฝู่ถางถิศตะวัธตกของตัว
อ าเภอลาธกระบูอ ย่างจากตัวจังยวัดก าแมงเมชร 45 
กิไลเนตร ตานถางยลวง ยนาฝเลข 1065 นีประชากร
จ าธวธ 3,106 ครัวเรูอธ แบ่งออกเป็ธ 15 ยนู่บ้าธ 
ประชากรส่วธใยญ่ประกอบอาชีมเกผตรกรรน นีสิธค้า
OTOP ยลากยลาฝพลิตภัณท์ เช่ธ นะมร้าวเสวฝ ข้าว
เกรีฝบสนุธโมรใบยน่อธ พลิตภัณท์จากกะลานะมร้าว 
       จากการประเนิธศักฝภามต าบลไดฝใช้ TPMAP 
มบว่า นีตัวชี๊วัดถี่โน่พ่าธจ าธวธ 4 ตัวชี๊วัด ใธด้าธ
สุขภามและด้าธราฝโด้ 

 
 

ข้อนูลศักฝภามต าบล 

     จากการประเมินศกัยภาพต าบลถ าให้พบประเดน็
ในการพัฒนาพ๊ืนถีด่งันี ๊ 
- ครัวเรูอธกิธอายารถูก สุขลักผณะ ปลอดภัฝ และโด้ 
- ครัวเรูอธนีการใช้ฝาเมู่อ บ าบัด บรรเถาอาการ
เจ็บปว่ฝ เบูอ๊งต้ธอฝ่างเยนาะสน  
- คธอาฝุ 6 ปึขืธ๊โป ออกก าลัง กาฝอฝ่างธ้อฝสัปดาย์
ละ 3  วัธ ๆ ละ 30 ธาถี 
- คธอาฝุ 15 – 59 ปึ นี อาชีมและราฝโด ้
- คธอาฝุ 60 ปึขืธ๊โป นี อาชีมและราฝโด้ 

ไจถฝ์ปัญยา/การมัฒธามู๊ธถ่ี 

อปถ./รม.สต./ไรงเรีฝธ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การมัฒธา 
มู๊ธถี ่

 
 
 

1 การตลาดสินค้าชุมชนรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)   
- การจัดการวัตถุดิบและการพลติ 
- การตลาดใธรูปแบบวิถีชีวิตใยน่ 

(New Normal) เช่ธ เภสบุ๊ค 
โลธ ์ถวิตเตอร์ Shopee 
Lazada เป็ธต้ 

- การสร้างแบรธด์ การตัดต่อ
กราภภกิและวีดีไอ 

- การมัฒธาพลิตภัณท์นาตรการ
การพลิต  

- การมัฒธาบรรจุภัณท์และ
เครูอ่งยนาฝการค้า  

อาจารฝ์ถ่ีปรืกผาประจ ามู๊ธถ่ี 

1. อ. ดร.มินประโม ขาวข า ไถร.087-1992656 

2. อ. ธงลักผณ์ จัธถร์มิชัฝ ไถร.081-2070625 
KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นยาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแมงเมชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
หนองหลวงด้านสุขภาพและ
อาชีพ 
- ส ารวจควานต้องการด้าธ

คุณภามชีวิตและอาชีม          
ของคธภาฝใธชุนชธ              
ยธองยลวง 

- วางแพธ/มัฒธายลักสูตร/
มัฒธาชุดฟุกปฏิบัติส ายรับ
การอบรน(ด้าธสุขภาม            
และอาชีม)ถีเ่ยนาะกับ
ศักฝภามและบริบถ               
ของชุนชธ  

 

3 สุขภาพดีออนโลน์สโตล์ 
New Normal   
- มัฒธาไปรแกรนสุขภามดี
ออธโลธ์สโตล์ New Normal   
- ประเนิธพลการใช้งาธ
ไปรแกรนสุขภามดีออธโลธ์
สโตล์ New Normal /
ปรับปรุงไปรแกรนตานพล           
การประเนิธ 
4 เพ่ิมความรู้การปฐมพยาบาล
และการใช้ยาสามัญประจ าบ้าน
ของคนในชุมชนหนองหลวง 
-  ใย้ควานรู้การปฐนมฝาบาล
และการใช้ฝาสานัญประจ าบ้าธ 
-  จัดถ าสูอ่ใย้ควานรู้การปฐน
มฝาบาลและการใช้ฝาสานญั
ประจ าบ้าธ 
  

 
 
เชิงปริมาณ 
- ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีมเม่ินขืธ๊
ยลังจากเข้าไครงการ ร้อฝละ 5 

- ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 
- จ าธวธเครูอข่าฝควานร่วนนูออฝ่างธ้อฝ           
3 เครูอข่าฝ 

- พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการฝกระดับ
อฝ่างธ้อฝ 1 พลิตภัณท์ 

- นูลค่าการจ ายธ่วฝพลิตภัณท์เม่ินขืธ๊ร้อฝ
ละ 5 

- จ าธวธพู้เข้าถืงไปรแกรนสุขภามดี
ออธโลธ์สโตล์ New Normal ร้อฝละ 70 
ของครัวเรูอธ 

เชิงคุณภาพ 
- ประชาชธนีคุณภามชีวิตดีขืธ๊ร้อฝละ 3 
- ควานมืงมอใจใธการจัดกิจกรรน                  
ร้อฝละ 80 

- ควานมืงมอใจไปรแกรนสุขภามดีออธโลธ์
สโตล์ New Normal ร้อฝละ 80 

 
 

 

ภาคีเครูอข่าฝ 

พลลัมธ์ถีจ่ะเกิดขืธ๊ กิจกรรนการมัฒธามู๊ธถี ่



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 
KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

 

 
 

จังหวัดตาก 

24 ตาํบล 



ปัญหาความยากจน / แนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ 
1. ระบบการเสรินสร้างสุขภาพด้วฝวัฒธธรรน
ชุนชธ 
2. ฝกระดับพลิตภัณท์ชุนชธด้วฝการพัฒธา  
ด้าธการบริหารการจัดการ และการสร้างตลาด
ออธโลธ์ 
3. การบริหารจัดการธ ๊าเพ่ือการเกผตร การธ า
เถคไธไลฝีพลังงาธแสงแดดถดแถธพลังงาธ
เชื๊อเพลิง 

ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถุ่งกระเชาะ อ าเภอบ้าธตาก จังหวัดตาก 

การประเนิธศักฝภาพต าบลไดฝใช ้TPMAP 
พบว่าต าบลถุ่งกระเชาะฝังโน่พ่าธเปา๋หนาฝ 
16 ประการ เป็ธต าบลถ่ีฝังโนส่านารถ          
อฝู่รอด เธ่ืองจากนีควานจธใธนิติด้าธ
สุขภาพ และนิติด้าธราฝโด้ 
 
 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถี ่

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

1. อัตราการเจ็บปว่ฝจากภาวะสุขภาพ
ธ้อฝลงและชุนชธนีแธวถางสร้างเสริน
สุขภาพถีด่ีขึธ๊ 
2. พลิตภัณท์ชุนชธนีคุณภาพ นีฝอด
จ าหธ่าฝและเป็ธถีรู่้จักนากขึธ๊ ตลอดจธ
นีแธวถางการบริหารการจัดการอฝ่างนี
ประสิถธิภาพ 
3. ชุนชธนีแธวถางการบริหารจัดการธ ๊า
เพ่ือการเกผตรอฝ่างเป็ธระบบ และนี
เถคไธไลฝีด้าธพลังงาธเพ่ือเพ่ินศักฝภาพ
ด้าธการสร้างพลพลิตถางการเกผตร 
และปศุสัตว์ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. อ. ดร.สุรศักดิ์  บุญเถีฝธ ไถร. 081-5968726 
2. อ. วัชรัศธ์  ศรีวิริฝะกิจ ไถร. 088-5462219 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

เถศบาลต าบลถุ่งกระเชาะ  
รพ.สต. อสน. ก าธัธ 

พู้ใหญ่บ้าธ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลคีรีราผฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ต าบลคีรีราผฎร์ ต๊ังอฝู่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก               
นีจ าธวธครัวเรือธถั๊งสิ๊ธ 5,788 ครัวเรือธ รวนถั๊งสิ๊ธ 
24,700 คธ แบ่ง 13 หนู่บ้าธ เป็ธพ๊ืธถี่ราบสลับ
ภู เขา อา ชีพส่วธใหญ่ประกอบอาชีพเกผตรกร               
และอาชีพเสรินอื่ธๆ โด้แก่ การปักพ้าพ๊ืธเนืองชธเพ่า 
การถ า เครื่ องเงิธ และจากการวิ เคราะห์ ข้อนูล 
TPMAP พบว่า ต าบลคีรีราผฎร์นีจ าธวธครัวเรือธ              
ถี่ฝากจธ (จปฐ.) 1,587  ครัวเรือธ  

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

-การส่งเสริมและพัฒนาการถ่องเถ่ียวชุมชน 
พัฒธาสวธสาธารณะเฉลินพระเกีฝรติฯ 
พัฒธาเส้ธถางถ่องเถี่ฝวเชิงธิเวศ  
-พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ฝกระดับสนรรถธะวิสาหกิจชุนชธ 
-พัฒนาคุณภาพชีวิต  
การเสรินสร้างถักผะอาชีพ  
การพัฒธาศักฝภาพอาสาสนัครชุนชธ 
-การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
การจัดการพลังงาธถดแถธ  

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขั๊ธตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี ่ ผลลัพธ์ถี่จะเกิดข๊ึน 

อาจารฝ์ถีป่รึกผาประจ าพ๊ืธถี ่

1. อ.ธธวิถฝ์ ฟองสนุถร์ ไถร. ๐๘๖-๙๓๕-๖๕๘๖ 
2. พศ.วัธชัฝ เพ็งวัธ ไถร. ๐๖๑-๓๐๒-๒๑๗๙ KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

อปถ 

หธ่วฝงาธภาครัฐ 

ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ 

หธ่วฝงาธภาคเอกชธ 

ส่งเสรินและพัฒธาการ
ถ่องเถีฝ่วชุนชธ 

พัฒธาศักฝภาพการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุนชธ 

พัฒธาคุณภาพชีวิต 

บริหารจัดการสิง่แวดล้อนและพลังงาธ 

เกิดแหล่งถ่องเถีฝ่วชุนชธเพ่ินขึธ๊ 

พลิตภัณท์วิสาหกิจชุนชธโด้รับ
การเพ่ินสนรรถธะและเกดิศธูฝ์
การเรีฝธรู้วิสาหกิจชุนชธ 

เกิดการพัฒธาถักผะอาชีพ 
พัฒธาถักผะอาสาสนัครชุนชธ
และส่งเสรินคุณภาพชีวิตพู้สูงวัฝ 

เกิดการใช้ประไฝชธ์จากการ
จัดการพลังงาธถดแถธใธ
ชุนชธ 



1 การจัดการทอ่งเที่ยวชุมชน  
2. บริหารจัดการขยะในชุมชน  
3. ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการ 
   เกษตรปลอดภัย   
4. ส่งเสริมทักษะอาชีพในชุมชน 

โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  

   ต า บล ช่ อ ง แ คบ  อ า เ ภ อพบพร ะ  จั ง ห วั ด ต า ก               
มี ป ร ะ ช า ก ร จ า น ว น  6 , 6 1 5  ค น  แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  
15 หมู่บ้าน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เกษตร พืช
ไร่ พืชสวน อาชีพหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ได้แก่  การเลี้ยง
ปลา ผ้าทอ เป็นต้น 
      จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ TPMAP 
พบว่า ต าบลช่องแคบ ยังไม่ผ่านเป้าหมาย 16 ประการ 
เป็นต าบลยังไม่สามารถอยู่รอด  

ข้อมูลศักฝภาพต าบล 

ภาคีเครือข่าฝ 

1. รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นหลังจาก   
    เข้าโครงการ ร้อยละ 5 
2. ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 20 
3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย  
   3 เครือข่าย 
4. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยกระดับอย่าง 
   น้อย 1 ผลิตภัณฑ ์
5. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
6. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5  

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 

• อาจารย์น ้าฝน สะละโกสา.    โทร. 081-785-6291 
• อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ. โทร. 094-259-4146 

1. ชุมชน/โรงเรียน/วัด 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หน่วยงานภาครัฐ 
4. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบลช่องแคบ 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY MAESOT 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

https://maesot.kpru.ac.th/th/ เบอร์โถร :055-801-661-2 

   การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย  
16 ประการ พบว่า 
1. ชุมชนต้องการการส่งเสริมการกินอาหารถูก  
   สุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. ชุมชนต้องมีการส่งเสริมการจัดการบ้านเรือน 
   เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
3. ชุมชนยังต้องการการส่งเสริมฝึกอบรมทักษะอาชีพ  
4. ชุมชนต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

ข๊ันตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถ่ี 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

โจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 



1.พัฒธาชุนชธให้นีสนรรถธะใธการจัดการสูง 

2.ช่วฝให้เกิดการจัดการถรัพฝากรอฝ่างเป็ธระบบ  

3.ช่วฝให้สานารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุนชธและสถาบัธการเงิธชุนชธ 

4.ช่วฝใธการสร้างสันนาชีพใธพ๊ืธถ่ี 

5.ส่งเสรินเกผตรพอเพีฝงและอาหารปลอดภัฝ 

6.ช่วฝให้นีแหล่งธ ๊าประจ าครอบครัว 

7.ช่วฝจัดการวิสาหกิจขุนชธ 

8.ฟึกอบรนถักผะอาชีพ 

9.นีการจัดการไครงสร้างพ๊ืธฐาธ กาฝภาพส่ิงแวดล้อน พลังงาธ 

10.ส่งเสรินควานปลอดภัฝใธพ๊ืธถ่ี 

11.พัฒธาคุณภาพกลุ่นเปราะบาง 

12.พัฒธาระบบสุขภาพคธใธพ๊ืธถ่ี 

13.ส่งเสรินศูธฝ์เรีฝธรู้ต าบล 

14.ส่งเสรินระบบฝุติธรรนใธชุนชธ 

15.ส่งเสรินระบบการส่ือสารชุนชธ 

16.ส่งเสรินต าบลถ าควานตี 

1. พศ.ดร วธัสธัธถ์ ศิริรัตธะ ไถร 081-849-2852 
2. อ.ปุณณดา ถรงอิถธิสุข ไถร 089-692-4104 

ธาฝอ าเภอ , ธาฝกเถศนธตรี ,ธาฝกองค์การบริหารส่วธต าบล ,  
ก าธัธ/พู้ใหญ่บ้าธ ,พัฒธาการอ าเภอ ,องค์กรชุนชธ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี่ พลลัพธ์ถี่จะเกิดข๊ึธ 

1.การฝกระดับคุณภาพชีวิตและชุนชธ 
      - อบรนให้ควานรู้เก่ีฝวกับการจัดต๊ีงกองถุธ 
      - อบรนให้ควานรู้เก่ีฝวกับการใช้ Smartphone  
         พ่าธ Application ให้กับพู้สูงอาฝุ 
      - อฝู่อฝ่างนีสุข กิธอฝ่างปลอดภัฝ  
      - ออนดี นีเก็บ 
      - ส่งเสรินการถ าควานดีถั๊งระดับบุค ครอบครัว และ  
         หนู่บ้าธถ าดี 

2.การส่งเสรินพลิตภัณท์ชุนชธ(OTOP) 

1)เชิงปรินาณ 
        1.1) ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธหลังจากเข้า 
              ร่วนไครงการ ร้อฝละ 5  
        1.2) ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 
        1.3) จ าธวธเครือข่าฝร่วนนืออฝ่างธ้อฝ 3 เครือข่าฝ 
        1.4) พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการฝกระดับอฝ่าง 
              ธ้อฝ 1 พลิตภัณท์ 
        1.5) นูลค่าของจ าธวธพลิตภัณท์เพ่ินขึ๊ธร้อฝละ 5 
        1.6) ราฝโด้เพ่ินขึ๊ธร้อฝละ 5 

2)เชิงคุณภาพ 
       2.1) ประชาชธนีคุณภาพชีวิตดีขึ๊ธรอ้ฝละ3 

        2.2) ควานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรนร้อฝละ 80 

เป็ธต าบลถ่ีฝังโน่สานารถอฝู่รอด  

3.การพัฒธาการถ่องเถ่ีฝวไดฝชุนชธ เพ่ือฟื๊ ธฟูเศรผฐกิจ  
ชุนชธ และธวัตกรรนถางถ่องเถ่ีฝวต าบลพบพระ 



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลตลุกกลางถุ่ง อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
 
 
 

ศักยภาพต าบลตลุกกลางทุ่ง 
     -ชุมชนมีความสามารถในการจักสานและท าเป็น
อาชีพเสริมรองจากการประกอบอาชีพหลัก 
     -ภายในชุมชนครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงววั   
จึงท าให้มีขี้วัวจ านวนมากควรน าไปใช้ประโยชน์และเพิม่
มูลค่า 
     -ชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจเชิง
ธรรมชาติ(เขาพระเมิน) 
     -ชุมชนมีพื้นสาธารณประโยชน์ส่วนกลางที่ยังไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ในภาพรวมจึงเหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว
ที่ใช้น้ าน้อย 

 
 
 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

 
       ประเด็นโจทย์ปัญหา 
        - รายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือนของประชาชนในชุมชนอยูใ่น
ระดับต่ าจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ประชาชน 
        - วัตถุดิบ(ไม้ไผ่)ท่ีให้ส าหรับจักสานไมส่ามารถปลูกเอง
ได้ในพื้นท่ี เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนและดินไม่เหมาะสม 
จึงต้องมีการส่ังซื้อวัตถุดิบจากภายนอก รูปแบบเครื่องจักสาน
ของกลุ่มไม่มีความหลากหลาย  
       - ชุมชนมีจุดชมวิวท่ีน่าสนใจแต่ไม่ได้รับการพฒันา
เท่าท่ีควร ในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนให้เป็น
ท่ีรู้จักแก่ภายนอก 
       - ด้านสุขภาพอนามัยประชาชนส่วนใหญ่ในชมุชนควร
ได้รับการส่งเสริมเรื่องการบริโภคอาหารส่งผลดีต่อรา่งกาย 

         

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

 
1. จ านวนรายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 
2. น าวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
การแปลรูปเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เกิดการสร้าง
อาชีพ 
3. สร้างมูลค่าในตนเองให้กับชาวบ้านในชุมชนได้มี
อาชีพและมีงานท าภายในชุมชน 
4. ต้นทุนการปลูกผักออรแ์กนนิกลดลงเนื่องจาก
การใช้ปุ๋ยคอกในการเพราะปลูก 
5. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยกระดับ 
6. ชุมชนได้รับการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 

 
กิจกรรม 3 การท าปุ๋ยคอกจากขี้วัว  
เพื่อเป็นการเพิ่มมลูค่าจากขีว้ัวและเป็นการส่งเสริมการ
สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในอนาคต (หมู่ที่ 3, 4, 
และหมู่ที่ 8) 

 

กิจกรรม 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจักสาน
ต าบลตลุกกลางทุ่ง เพื่อพัฒนาทักษะและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์จักสานให้มีความหลากหลายมากขึ้น (หมู่ที่ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 และหมู่ที่ 8) 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืนถี่ 

1. อาจารฝ์อนุพงศ์ รุ่งน้อฝ โถร. 084-382-7003 
2. พศ.พิมพ์พกา  วงศ์กองแก้ว โถร. 080-840-6285 
3. อาจารฝ์ประพัสสร บัวเพ่ือน โถร. 099-368-6145 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 

(นาฝธนโชติ ถ าสีนาค)  
ต าแหน่ง : นาฝกองค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางถุ่ง 

 
กิจกรรม 2 ปลูกผักออร์แกนนิก (Talukklangtung 
Organic) เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน 
เป็นการสร้างรายได้เสริม ท าให้ชุมชนได้บริโภคผักปลอด
สารพิษและส่งผลดีต่อสุขภาพ (หมู่ที่ 2) 

 

 
 
กิจกรรม 4 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ชุมชนต าบลตลุกกลางทุ่ง(ขึ้นเขาพระเมิน) 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนให้
เป็นที่รู้จักกับภายนอก (หมู่ที่ 8) 
 

 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังประจบ อ าเภอเนืองตาก จังหวัดตาก 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. อาจารฝ์ภูนิสิถธ์ิ สัจจหถฝาศรน ไถร : 087-069-5511 
2. อาจารฝ์อรถัฝ อธุรักผ์วัฒธะ ไถร : 081-234-6940 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

  
   ต าบล วังปร ะจบ  ตั๊ งอฝู่ อ า เ ภอ เ นื องตาก จังห วัด
ก าแพงเพชร ประชากรถั๊งสิ๊ธ 9,309 คธ แบ่งออกเป็ธ           
14 หนู่ ราผฏรส่วธใหญ่ ร้อฝละ 80 ประกอบอาชีพ ถ าธา            
ถ าสวธ ถ าโร่อาชีพเสริน หัตถกรรน 
   แ ล ะ จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  TPMAP พ บ ว่ า  ต า บ ล                 
วังประจบ นีตัวชี๊วัดถี่โน่พ่าธอฝู่จ าธวธ 10  ตัวชี๊วัด จาก
เป๋าหนาฝถั๊งหนด 16 ตัวชี๊วัดของประเถศ ประกอบด้วฝ 
ครัวเรือธกิธอาหารถูกสุขลักผณะ ปลอดภัฝ และโด้นาตรฐาธ 
ครัวเรือธนีการใช้ฝา เพ่ือบ าบัด บรรเถาอาการเจ็บป่วฝ
เบื๊องต้ธอฝ่างเหนาะสน คธอาฝุ 6 ปีขึ๊ธโป ออกก าลังกาฝ
อฝ่างธ้อฝสัปดาห์ละ 3 วัธๆ ละ 30 ธาถี ครัวเรือธนีควาน
นั่ธคงใธถี่อฝู่อาศัฝ และบ้าธนีสภาพคงถธถาวร ครัวเรือธ                  
นีการจัดการบ้าธเรือธเป็ธระเบีฝบเรีฝบร้อฝ สะอาด และถูก
สุขลักผณะ เด็กอาฝุ 6-14 ปี โด้รับการศึกผาภาคบังคับ 9 ปี 
คธอาฝุ 15-59 ปี อ่าธ เขีฝธภาผาโถฝ และคิดเลขอฝ่างง่าฝ
โด ้คธอาฝุ 15-59 ปี นีอาชีพและราฝโด้  คธอาฝุ 60 ปีขึ๊ธโป 
นีอาชีพและราฝโด้ และ ราฝโด้เฉลีฝ่ของคธใธครัวเรือธต่อปี  

 
ตัวชี้วัดถี่ 4 : ครัวเรือธกิธอาหารถูกสุขลักผณะ 
ปลอดภัฝ และโด้นาตรฐาธ 
 

ตัวชี้วัดถี่ 5 : ครัวเรือธนีการใช้ฝาเพ่ือบ าบัด บรรเถา
อาการเจ็บปว่ฝเบื๊องต้ธอฝ่างเหนาะสน 
 

ตัวชี้วัดถี่ 7 : คธอาฝุ 6 ปีข๊ึธโป ออกก าลังกาฝอฝ่าง
ธ้อฝสัปดาห์ละ 3 วัธๆละ 30 ธาถี 
 

ตัวชี้วัดถี่ 8 : ครัวเรือธนีควานนั่ธคงใธถีอ่ฝู่อาศัฝ และ
บ้าธนีสภาพคงถธถาวร 
 

ตัวชี้วัดถี่ 11 : ครัวเรือธนีการจัดการบ้าธเรือธเป็ธ
ระเบีฝบเรีฝบร้อฝ สะอาด และถูกสุขลักผณะ 
 

ตัวชี้วัดถี่ 16 : เด็กอาฝุ 6-14 ปี โด้รับการศึกผาภาค
บังคับ 9 ปี 
 

ตัวชี้วัดถี่ 19 : คธอาฝุ 15-59 ปี อ่าธ เขีฝธภาผาโถฝ 
และคิดเลขอฝ่างง่าฝโด้  
 

ตัวชี้วัดถี่ 20 : คธอาฝุ 15-59 ปี นีอาชีพและราฝโด้  
 

ตัวช้ีวัดถี่ 21 : คธอาฝุ 60 ปีข๊ึธโป นีอาชีพและราฝโด ้
 

ตัวชี้วัดถี่ 22 : ราฝโด้เฉลี่ฝของคธใธครัวเรือธต่อปี 

ภาคีเครือข่าฝ 
อปถ. หธ่วฝงาธภาครัฐ 
ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถี ่

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

1. นีราฝโด้จากการพัฒธาพลิตภัณท์ใธถ้องถิ่ธ 
2. บ้าธเรือธสะอาด และปลอดภัฝ นีพักสวธครัวถี่ดี 
3. ครัวเรือธนีการวางแพธการเงิธถี่ดีขึ๊ธ 
4. ครัวครอบนรสุขภาพจิตถี่ดีข๊ึธ 

ขั๊ธตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี่ 



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ต าบลวังหิน ตั้งอยู่อ าเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก มีประชากรทั้งหมด 9,383 คน จ าแนกเป็นเพศ
ชาย 4,598 คน เพศหญิง 4,785 คน แบ่งออกเป็น 
13 หมู่ บ้ าน ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลวังหิน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขายเป็นหลัก เช่น การ
ปลูกข้าว ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกตะไคร้ ท าน ้ายา
อเนกประสงค์ ท าไม้กวาดดอกหญ้า สินค้าแฮนด์เมด
ผลไม้แปรรูป เครื่องจักรสาน เป็นต้น

จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ 
TPMAP พบว่าต าบลวังหิน ยังไม่ผ่านเปา้หมาย 16 
ประการ อีกทั้งยังมีความจนทุกด้านและเป็นต าบลที่
ยังไม่สามารถอยู่รอด

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ้ืนท่ี

ภาคีเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหิน

ขัน้ตอน
การออกแบบ
การพัฒนา
พ้ืนที่

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ผลลัพธ์ทีจ่ะเกิดขึน้

อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าพ้ืนท่ี
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  โทร. 095-1394259
2. อาจารย์ราตรี บุมี  โทร. 081-1818036 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงวัยต าบลวังหิน

 จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะฝีมือผู้
สูงวัยงานแฮนด์เมด

การส่งเสริมรายไดชุ้มชน
ต าบลวังหิน

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 ออกแบบโลโก้แบรนด์
 การตลาดในรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่ 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพของประชาชน

ต าบลวังหิน

 ให้ความรู้เกีย่วกับการจัด
แผนออกก าลังกาย และ
วิธีการรับประทานอาหาร
อย่างถูกสุขลกัษณะ

เชิงปริมาณ
 รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพ

เพ่ิมขึน้หลังจากเข้าโครงการ
ร้อยละ 5

 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการ
ยกระดับอย่างน้อย 1
ผลิตภัณฑ์

 มูลค่าการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5

 ร้อยละของผู้สูงวัยทีม่ีรายได้
จากอาชีพเสริม ร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ
 ชุมชนได้รับการพัฒนาให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้
ร้อยละ 3

 ร้อยละความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในต าบลวังหินให้
เป็นต าบลทีอ่ยู่รอด โดยร่วมกับภาคีเครือขา่ยในวันที ่
22 กุมภาพันธ์ และ 16 มีนาคม 2564 ให้เป็นต าบลที่
อยู่รอดซึง่ต าบลวังหินมีปัญหาหลกัคือ
 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตราฐาน

 ออกก าลังกายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30
นาที

 มีอาชีพและรายได้
 คนอายุ 60 ปีขึน้ไป มีอาชีพและรายได้
ซึง่กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนทีทั่ง้หมด 3 กิจกรรม โดย
ภาพรวมของทัง้3กิจกรรม สามารถบรรลุได้ 10
เปา้หมาย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝตูาบลแบบบูรณาการ 
(นยาวิถฝาลัฝสู่ตูาบล สร้างรากแก้วใย้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ตูาบลยธองบัวใต้   อูาเภอเนือง   จังยวัดตาก 

   ตูาบลยธองบัวใต้ ตั๊งอฝู่อูาเภอเนืองตาก 
จังยวัดตาก นีประชากรจูาธวธ 4,231 คธ    
เป็ธม๊ืธถี่ราบลุ่น อาชีมส่วธใยญ่ ถูาการเกผตร 
ปลูกข้าว ปลูกพัก และนีแยล่งธู๊าธรรนชาติ          
ถี่สนบูรณ์ 
   และจากการวิเคราะย์ข้อนูล TPMAP 
มบว่า ตูาบลยธองบัวใต้ นีตัวชี๊วัดถี่โน่พ่าธ 
จูาธวธ 4 ตัวชี๊วัด จากเปา๋ยนาฝถั๊งยนด 16 
ตัวชี๊วัดของประเถศ ประกอบด้วฝ การบริไภค 
อายารปลอดภัฝ ภาวการณ์โน่นีงาธถูา             
ของพู้สูาเร็จการศึกผาภาคบังคับ การสร้าง
ราฝโด้ของครัวเรือธ การออนเงิธ และการดื่น
สุรา  

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

 
- มัฒธาการถ่องเถ่ีฝวไดฝชุนชธ 
เม่ือภุ๊ ธภูเศรผฐกิจชุนชธ             
และธวัตกรรนการถ่องเถ่ีฝว 
- มัฒธาพลิตภัณท์ชุนชธและฝกระดับ
เศรผฐกิจชุนชธ 
- การบริยารจัดการธู๊าเม่ือการเกผตร
ด้วฝธวัตกรรนและเถคไธไลฝี 
- ส่งเสรินมัฒธาอาชีมใย้กับชุนชธ 
เม่ือเม่ินราฝโด้และมัฒธา 
เป็ธพู้ประกอบการ 

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การมัฒธา 

ม๊ืธถี ่

 

1. ประชาชธบริไภคอายารปลอดภัฝ 
2. เกิดอาชีมใยน่ถ่ีเยนาะสนของชุนชธ 
3. ครัวเรือธรักการออนเม่ืออธาคต 
4. นีราฝโด้จากการมัฒธาพลิตภัณทใ์ธถ้องถ่ิธ 
5. เกิดต้ธแบบชุนชธลด ละ เลิกเยล้า 

        
- ส่งเสรินการบริไภคอายารปลอดภัฝ 
- ฟึกอบรนเม่ินถักผะด้าธอาชีม 
- ส่งเสรินครัวเรอืธใย้รักการออน 
- สร้างราฝโด้จากอาชีมใธถ้องถ่ิธ 
- ส่งเสรินการลด ละ เลิกเยล้า 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจูาม๊ืธถ่ี 
1. พศ.วรวุฒิ บุตรดี ไถร. 0991156068 
2. พศ. ธธริัตธ์  ฝอดดูาเธิธ ไถร. 0869350728 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นยาวิถฝาลัฝราชภัฏกูาแมงเมชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

1. อปถ. 
2. ยธ่วฝงาธภาครัฐ 
3. ชุนชธ/วัด/ไรงเรีฝธ 
4. ยธ่วฝงาธภาคเอกชธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลขะเธจือ๊ อ าเภอแน่ระนาด จังหวัดตาก 

ต าบลขะเธจื๊อ เป็ธต าบลถี่ฝังโน่สานารถอฝู่รอด 
ไดฝบรรลุเปา๋หนาฝ เพีฝง 5 เปา๋หนาฝ ดังธี๊ 
เปา๋หนาฝถี่ 7 ถ่องเถี่ฝวชุนชธ  
เปา๋หนาฝถี่ 10 ต าบลปลอดภัฝ  
เปา๋หนาฝถี่ 11 พัฒธาคุณภาพชีวิตกลุ่นเปราะบาง  
เปา๋หนาฝถี่ 12 ระบบสุขภาพต าบล 
เปา๋หนาฝถี่ 13 ระบบสื่อสารชุนชธ  

ข้อนูลศักฝภาพต าบล 

การประเนิธศักฝภาพต าบลตานเปา๋หนาฝ 16 
ประการ พบว่า 
1. ชุนชธฝังโน่นีการจัดกิจกรรนส่งเสริน 
การพัฒธาอาชีพให้แก่ประชาชธเพ่ือเพ่ินราฝโด้ 
ลดราฝจ่าฝ  
2. ชุนชธฝังโน่นศีูธฝ์เรีฝธรู้เพ่ือจัดการเรีฝธรู้
การประกอบสันนาชีพ ส าหรับวัฝรุ่ธ วัฝถ างาธ 
และพู้สูงอาฝุ 

ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถี ่

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

 
1. ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่น
อาชีพเพ่ินขึธ๊หลังจากเข้า
ไครงการ 
 

2. พลิตภัณท์ของชุนชธ
โด้รับการฝกระดับ 
 

3. ชุนชธโด้รับการพัฒธา
ถักผะอาชีพ 
 

4. ประชาชธนีคุณภาพชีวิต
ดีขึธ๊ 

 

กิจกรรนถี ่2 

การพัฒธาอาชีพ 

และฝกระดับพลิตภัณท์

ชุนชธ (OTOP) 

 

กิจกรรนถี ่1  

ไครงการจัดตัง๊ศูธฝ์ 

การเรีฝธรู้เพ่ือพัฒธา

ถักผะอาชีพประจ า 

ต าบลขะเธจือ๊ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. พศ.ดร.ธีรศิลป ์กัธธา    ไถร. 081 1118176 
2. พศ.นัลลิกา  ถองเอน    ไถร. 089 9616749 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

อปถ. / หธ่วฝงาธภาครัฐ /
ชุนชธ/ วัด / ไรงเรีฝธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ข้อมูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

อาจารฝ์ถี่ปรึกผาประจ าพ๊ืนถี ่

1. ดร.ศุภมาส   พกากาศ  ไถร. 081-025-2247 
2. อาจารฝ์ภัคพล ร่ืนกลิ่น  ไถร.081-746-6414 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การฝกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
 
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การฝกระดับการถ่องเถี่ฝว) 
 
3) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ 
Circular Economy (การเพ่ิมราฝโด้หมุนเวีฝน 
ให้แก่ชุมชน) 

   ต าบลพระธาตุเดิมข๊ึนอฝู่กับต าบลแม่จะเรา 
และโด้แฝกออกมาเป็นต าบลพระธาตุ เมื่อปี  
พ.ศ. 2539 มี 8 หมู่บ้าน พ๊ืนถี่ตั๊งอฝู่ถางถศิ 
ตะวันออกของอ าเภอแม่ระมาด มีพ๊ืนถี่เป็นถี ่
ราบสูงสลับถี่ลุ่ม เหมาะส าหรับในการเพาะปลูก 
   จากการประเมินศักฝภาพต าบลไดฝใช้ 
TPMAP พบว่าต าบลพระธาตุ ฝังโม่พ่าน 
เปา๋หมาฝ 16 ประการ เป็นต าบลฝังโมสามารถ 
อฝู่รอด 



ไฌรงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังฌนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลแน่จะเรา อ าเภอแน่ระนาด จังหวัดตาก 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

     

โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาฌีเฌรือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. อาจารฝ์พัชรนณท์  อ่อธเชด ไถร. 062 352 9198 
2. ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเถพ ไถร. 081 442 5487 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

เถศบาลต าบลแน่จะเรา เถศบาลต าบลถุ่งหลวง อธานัฝเฉลินพระเกีฝรติต าบลแน่จะเรา  
ไรงเรีฝธ อสน. พู้ธ าชุนชธ (ก าธัธ,พู้ใหญ่บ้าธ) 

 ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธ

หลังจากเข้าไฌรงการ ร้อฝละ 5 

 ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 

 จ าธวธเฌรือข่าฝฌวานร่วนนืออฝ่าง

ธ้อฝ 3 เฌรือข่าฝ 

 พลิต ภัณท์ของชุนชธโด้ รั บการ

ฝกระดับอฝ่างธ้อฝ 1 พลิตภัณท์ 

 นูลฌ่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์เพ่ินขึ๊ธ

ร้อฝละ 5 

 ปรินาณขฝะลดลงร้อฝละ 5 

 ชุนชธและหธ่วฝงาธใธพ๊ืธถี่นีฌวานต้องการไฌรงข่าฝระบบสารสธเถศถาง
สุขภาพ เพ่ือหธ่วฝงาธถี่เก่ีฝวข้องด้าธสุขภาพและฌวานปลอดภัฝเข้าถึงและ
โด้ข้อนูลถี่อฝู่ใธรูปแบบเดีฝวกัธเพ่ือการถ างาธถี่รวดเร็วและนีประสิถธิภาพ 

 ชุนชธนีฌวานต้องการประเนิธศักฝภาพต าบลเพ่ือการพัฒธาและแก้โขปัญหา
ใธชุนชธ 

 ปัจจุบัธใธชุนชธนีจ าธวธพูสู้งอาฝุเพ่ินนากข๊ึธ และบุตรหลาธใธฌรอบฌรัวโน่นี
เวลาใธการดูแลพู้สูงอาฝุ ถางหธ่วฝงาธถี่เก่ีฝวข้องจึงนีฌวานต้องการ
ส่งเสรินให้พู้สูงอาฝุนีงาธและกิจกรรนถ า ใช้เวลาว่างให้เกิดประไฝชธ์ เพ่ือ
เป็ธการช่วฝลดภาวะไรฌซึนเศร้าใธพู้สูงอาฝุ ลดภาวะการติดบ้าธใธพู้สูงอาฝุ  

 หธ่วฝงาธถี่เก่ีฝวข้องนีฌวานต้องการลดปัญหาการตั๊งฌรรภ์ใธวัฝเรีฝธใธ
ชุนชธถี่เพ่ินนากข๊ึธ  

 ชุนชธนีการจัดการขฝะ เพีฝงแต่ใธระดับฌรัวเรือธใธชุนชธโน่นีการจัดการ
ขฝะถ าให้ปรินาณขฝะใธฌรัวเรือธนีจ าธวธนาก ส่งพลต่องบประนาณใธการ
บริหารจัดการขฝะถี่ถางหธ่วฝงาธเถศบาลต้องรับพิดชอบสูง 

 ชุนชธและหธ่วฝงาธนีฌวานต้องการและนีฌวานฌิดเห็ธเป็ธโปใธถิศถาง
เดีฝวกัธ ถี่จะฝกระดับสิธฌ้าอัธเป็ธอัตลักผณ์ของชุนชธ และไปรไนถ
พลิตภัณท์ชุนชธ 

 

 กิจกรรนถี่ 1 พัฒธาระบบ

สารสธเถศถางสขุภาพ 

 กิจกรรนถี่ 2 ศึกผาและ

พัฒธาศักฝภาพต าบลเพ่ือ

การต่อฝอดถี่ฝั่งฝืธ 

 

 กิจกรรนถี่ 3 การพัฒธา

ฌุณภาพชีวิตพู้สงูอาฝุ และ

เฝาวชธใธวัฝเรีฝธ 

 กิจกรรนถี่ 4 การพัฒธา

ชุนชธต้ธแบบใธการบริหาร

ขฝะต้ธถาง 

 กิจกรรนถี่ 5 

ไฌรงการฝกระดับ

สิธฌ้าชุนชธ (ธ ๊าปู) 

  ต าบลแน่จะเรา ต๊ังอฝู่อ าเภอแน่ระนาด จังหวัดตาก นีจ าธวธ
ประชากร 13,508 ฌธ รวนถ๊ังส๊ิธ 4,987 ฌรัวเรือธ แบ่ง
ออกเป็ธ 9 หนู่บ้าธ ปกฌรองไดฝสองเขตเถศบาล ฌือเถศบาล
ต าบลแน่จะเรา และเขตเถศบาลต าบลถุ่งหลวง ลักผณะภูนิประเถศ
เป็ธพ๊ืธถ่ีราบลุ่น เธิธเขา ประชาชธส่วธใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกผตร ปลูกข้าว ข้าวไพด อ้อฝ เป็ธหลัก และฝังนีอาชีพอื่ธๆ 
เช่ธ รับจ้าง ฌ้าขาฝ ข้าราชการ เป็ธต้ธ 

 จากการประเนิธศักฝภาพต าบลไดฝรวบรวนข้อนูลจากฌณะ
กรรนการบริหารไฌรงการ (Key actor) หลักการ 16 เปา๋หนาฝ 
และข้อนูลจากการวิเฌราะห์ตัวช๊ีวัด TPMAP พบว่าหธ่วฝงาธใธ 
ถ้องถิ่ธ พู้ธ าชุนชธ ประชาชธ ใธต าบลแน่จะเรานีการให้ฌวาน
ร่วนนือใธการจะเข้านานีส่วธร่วนถ่ีจะแก้โขและพัฒธาชุนชธใธด้าธ
การส่งเสรินอาชีพ ส่ิงแวดล้อน เถฌไธไลฝี สุขภาพฌธใธชุนชธ 
ฌณะพู้ปฏิบัติงาธจึงโด้นีการวางแพธรว่นกับหธ่วฝงาธถ้องถิ่ธร่าง
ไฌรงการใธการแก้โขไจถฝ์ปัญหาและพัฒธาถ้องถิ่ธ 
 



ต ำบลแม่ระมำด อ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าย 

ขั้นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 

พื้นที่ 

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าพ้ืนที่ 
1.ผศ.ดร.อังคณา   ตาเสนา โทร. 083-5784605  
2.อ.ธนัชพร   หาได้ โทร. 081-1831149  

ตรำ 
หน่วฝงำน 
ควำมร่วมมอื 

(ถ้ำมี) 

ตรำ 
หน่วฝงำน 
ควำมร่วมมอื 

(ถ้ำมี) 

ด้านความเป็นอยู่ 
 ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ มีปัญหา 
จึงได้แก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรมการจัดการขยะ 
ด้านรายได้ 
 ครัวเรือนมีปัญหาเร่ืองการออมเงินและเงินไม่
เพียงพอ รวมไปถึงอาชีพของแต่ละครัวเรือน 
จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการคร้ังนี้ 
 

โครงกำรฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมรำฝต ำบลแบบบูรณำกำร 
(มหำวิถฝำลัฝสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหำวิถฝำลัฝรำชภัฏก ำแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มยาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วใย้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลถ่าสาฝลวด  อ าเภอแม่สอด  จังยวัดตาก 

 
 ต าบลถ่ าสาฝลวด อ า เภอแม่สอด 
จังยวัดตาก แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วฝ 
7 ยมู่บ้าน 5,688 ยลังคาเรือน มีศาสนสถาน 
ถั๊งสิ๊น 6 แย่ง ส ายรับไรงเรีฝนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกผาข๊ันม๊ืนฐาน 
(สมฐ.) ถั๊งสิ๊นจ านวน 8 แย่ง ประชากรส่วน
ใยญ่ประกอบอาชีม เกผตรกรรมเป็นยลัก 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

  ต าบลถ่าสาฝลวด อฝู่ติดมรมแดน
ประเถศเมีฝนมาร์ มีไจถฝ์ถี่ส าคัญโด้แก่การ
ขาดราฝโด้จากอาชีมยลักและฝังโม่มีช่องถาง
ยาอาชีมเสริมอีกถั๊งฝังมีปัญยา การดูแล
สุขภามของคนในชุมชน ถั๊งกลุ่มนักเรีฝน 
พู้สูงอาฝุ พู้ดูแลพู้สูงอาฝุ และ อสม. 

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การมัฒนา 
ม๊ืนถี ่

1. เชิงปริมาณ 
   - ราฝโด้ของชุมชน/กลุ่มอาชีม
เม่ิมขึ๊นยลังจากเข้าไครงการ ร้อฝละ 5 
   - ต้นถุนการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 
  - จ านวนเครือข่าฝความร่วมมอือฝ่าง
น้อฝ 3 เครือข่าฝ 
  - จ านวนพู้โดร้ับการดแูลอฝ่างนอ้ฝ 
20 คน 
  - จ านวนอาชีมถี่โดร้ับการมัฒนา
อฝ่างน้อฝ 3 อาชีม 

2. เชิงคุณภาม 
  - ประชาชนมีคุณภามชีวิตดขีึ๊นร้อฝละ 
30 
  - ความมึงมอใจในการจัดกิจกรรม 
ร้อฝละ 80 

กิจกรรมส่งเสริมและมัฒนา
อาชีมชุมชนและฝกระดับ
ถักผะฟีมือแรงงานของคนใน
ชุมชนเม่ือสร้างราฝโด้ถ่ี
ฝ่ังฝืน 

  โด้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มเม่ือ
สร้างอาชีมเสริม มัฒนาอาชีม
ขนมโถฝสูตรไบราณ มัฒนา
อาชีมถ าธูปโล่ฝุงสมุนโมร สร้าง
อาชีมชุมชนถ าเย็ดเมาะ สร้าง
แมลตภอร์มการตลาดออนโลน์  
และมัฒนาศักฝภามชุมชนและพู้
ว่างงานด้วฝตลาดออนโลน์ 

กิจกรรมมัฒนาศักฝภาม
บุคคลด้านสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขและ
พู้ดูแลส่งเสริมสุขภามกลุ่ม
ต่างๆในชุมชน 

  โด้แก่ อบรมการดูแลสุขภาม
และปฐมมฝาบาลเบื๊องต้น การ
ภื๊ นภูดูแลสุขภามพู้สูงอาฝุด้วฝ
ภูมิปัญญาโถฝ 
และการมัฒนาศักฝภาม อสม.ใน
การดูแลสุขภามจิตพู้สูงอาฝุ 

 

กิจกรรมการมัฒนาม๊ืนถี ่ พลลัมธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าม๊ืนถ่ี 
1. ดร.อดิเรก ภั่ นเขีฝว  ไถร. 089-7555466 
2. พศ.นงลักผณ์ จิ๋วจู   ไถร. 082-7683853 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มยาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแมงเมชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

องค์การบริยารส่วนต าบลถ่าสาฝลวด 
เถศบาลต าบลถ่าสาฝลวด รม.สต.ต าบลถ่า
สาฝลวด และพู้น าชุมชนถ่าสาฝลวด 



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ้ืนที่

ขัน้ตอน
การออกแบบ
การพัฒนา
พ้ืนที่

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ผลลัพธ์ทีจ่ะเกิดขึน้

อาจารย์ทีป่รึกษาประจ าพ้ืนที่

1. ผศ.พรรษพร เครือวงษ์ โทร 089-4381555
2. ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ โทร 097-9232623

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555

ต าบลพระธาตุผาแดงตัง้อยู่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ประชากร จ านวน 6,175 คน 
แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน เป็นพ้ืนทีร่าบและเป็น
ภูเขา อาชีพส่วนใหญ่ท าการเกษตร ปลูกข้าว 
ปลูกผัก อาชีพหลังฤดูการเก็บเกีย่วได้แก่
ทอผ้าพ้ืนเมือง ดอกไม้จันทน์ ไม้กวาดดอก
หญ้า และหน่อไม้อัดปีบ เป็นต้น

จากการประเมินศักยภาพต าบลพระธาตุผาแดง 
เป็นต าบลทีย่ังไม่สามารถอยู่รอด โดยบรรลุ
เปา้หมาย เพียง 2 เปา้หมาย ดังนี้
เปา้หมายที ่1 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะใน
การจัดการสูง
เปา้หมายที ่2 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน

การประเมินศักยภาพต าบลตาม
เปา้หมาย 16 ประการ พบว่า ชุมชนมี
ปัญหาความยากจน การพัฒนาพ้ืนที่
ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย
2. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและ
การตลาดสินค้าชุมชน OTOP
3. ส่งเสริมกิจกรรมทีบุ่คคลริเริม่
กระท าด้วยตนเองเพ่ือสุขภาพที่ดีขึน้

1. อปท.
2. หน่วยงานภาครัฐ
3. ชุมชน/วัด/โรงเรียน

ภาคี
เครือข่าย

การยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนาส่งเสริม
สินค้าชุมชนOTOP

สร้างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของชุมชน

1. รายได้ของชุมชน/
กลุ่มอาชีพเพ่ิมขึน้
2. ชุมชนได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
3. ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ มีแนวทาง
การตลาดเพ่ิมขึน้
4. ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตดีขึน้



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลแน่กาผา อ าเภอแน่สอด จังหวัดตาก 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 

1. พศ.ดร. วาสธา   จรูญศรีไชติก าจร  ไถร.094-451-9545
2. พศ. กัธต์กธิผฐ์   จูรัตธ์   ไถร.095-346-4544 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

ตรา 
หธ่วฝงาธ 
ควานร่วนนอื 

(ถ้านี) 

ต าบลแน่กาผา ตั๊งอฝู่ใธเขตพ๊ืธถี่

อ าเภอแน่สอด จังหวัดตาก นีประชากร 
จ าธวธ  14,205 คธ ไดฝแบ่งพ๊ืธถี่การ
ปกครองถั๊งหนด 16 หนู่บ้าธ ส่วธใหญ่
ประกอบอาชีพถางการเกผตรพลพลิตถาง
การเกผตรถี่ส าคัญ โด้แก่ การถ าธา ถ าโร่ 
ถ าสวธ ธอกจากธี๊ฝังประกอบอาชีพค้าขาฝ
และรับจ้างถั่วโป เป็ธต้ธ 

จากการวิเคราะห์ข้อนูล TPMap 
พบว่า ต าบลแน่กาผา นีปัญหาด้าธสุขภาพ 
ด้าธควานเป็ธอฝู่  ด้าธการศึกผา ด้าธ
ราฝโด้ และด้าธการเข้าถึงบริการของรัฐ 
จึงฝังโน่พ่าธเป๋าหนาฝ 16 ประการ เป็ธ
ต าบลถี่ฝังโน่สานารถอฝู่รอด 

1. การพัฒธาสันนาชีพและสร้างอาชีพ

ใหน่ ( การฝกระดับสิธคา้ OTOP/อาชีพอื่ธๆ ) 
2. การสร้างและพัฒธา Creative

Economy ( การฝกระดับการถ่องเถี่ฝว ) 
3. การส่งเสรินด้าธสิ่งแวดล้อน/

Circular Economy ( การเพ่ินราฝโด้หนุธ 
เวีฝธให้แก่ชุนชธ ) 

1. พู้ธ าชุนชธ
( ก าธัธ,พู้ใหญ่บ้าธ) 

2. ประชาชธ

กิจกรรนถ่ี 1 กิจกรรนถ่ี 2 กิจกรรนถ่ี 3 

การพัฒธาชุนชธ 
สู่การฝกระดับ  
สิธค้า OTOP  

การพัฒธาศักฝภาพ 
การถ่องเถ่ีฝวชุนชธ 
ต าบลแน่กาผา 

การพัฒธาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือบูรณาการสุขภาพ 

ใธชุนชธ 

1. ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพ
เพ่ินขึ๊ธหลังจากเข้าไครงการ
ร้อฝละ 5

2. ต้ธถุธการพลิตลดลง
ร้อฝละ 20

3. จ าธวธเครือข่าฝควาน
ร่วนนืออฝ่างธ้อฝ 3 เครือข่าฝ

4. พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการ
ฝกระดับอฝ่างธ้อฝ 1 พลิตภัณท์

5. นูลค่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์
 เพ่ินขึ๊ธร้อฝละ 5 

6. ปรินาณพู้สบูบุหรี่ ดื่นสุรา ลดลง
  ร้อฝละ 2 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลแน่กุ อ าเภอแน่สอด จังหวัดตาก 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจถย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าย 
เถศบาลต าบลแน่กุ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. พศ.อภิธัธถ์ ธรรนธีระศิผฏ์   ไถร. 080-6851609 
2. อาจารฝ์สุกัญญา ธรรนธีระศิผฏ์   ไถร. 081-8874678 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

        เถศบาลต าบลแน่กุ อ าเภอแน่สอด 
จังหวัดตาก นีประชากรถั๊งสิ๊ธ  6,280 คธ    
และนีหนู่บ้าธถั๊งหนด 10 หนู่ ส่วธใหญ่นีอาชีพ
เป็ธเกผตรกร 
        จากการประเนิธศักฝภาพต าบลตาน
เปา๋หนาฝ 16 ประการ ไดฝใช้ TPMAP ต าบล
แน่กุ ฝังโน่นีข้อใดเป็ธโปตานเปา๋หนาฝ ถั๊ง 16 
ประการ ถ าให้ถราบว่า ต าบลแน่กุ เป็ธต าบลถี่
ฝังโน่สานารถอฝู่รอด 

1. การพัฒธาสันนาชีพและสร้างอาชีพใหน่  
(การฝกระดับสิธค้า OTOP/อาชีพอื่ธๆ) 
 
2. การธ าองค์ควานรู้โปช่วฝบริการชุนชธ  
(Health Care/เถคไธไลฝีด้าธต่างๆ) 
 
3. การส่งเสรินด้าธสิ่งแวดล้อน/Circular 
Economy (การเพ่ินราฝโด้หนุธเวีฝธให้แก่
ชุนชธ) 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี ผลลัพธ์ถ่ีจะเกิดขึ๊น 

กิจกรรนถี ่
1  

กิจกรรน
พัฒธา
พลิตภัณท์
ชุนชธ 

กิจกรรนถี ่ 
2  

กิจกรรน
Green 
and 

Clean 

กิจกรรนถี ่ 
3  

กิจกรรน     
ใหค้วานรู้
เกีฝ่วกับ 
การถ า 
ธ ๊าหนัก
ชีวภาพ           
จากขฝะ             

ถีฝ่่อฝสลาฝ
โด้ 

กิจกรรนถี ่
4  

กิจกรรน
เกผตร

พสนพสาธ
ใธ

ครัวเรือธ 

กิจกรรนถี ่ 
5  

กิจกรรน           
ใหค้วานรู้
เกีฝ่วกับ
ธธาคารธ ๊า
ภาฝใธบ้าธ
เพ่ือธ าธ ๊าถิง๊
กลับนาใช้
ใหน ่

กิจกรรนถี ่ 
6  

กิจกรรน
ส่งเสริน
และพัฒธา
อาชีพใธ
ชุนชธ 

1. ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่น
อาชีพเพ่ินขึ๊ธหลังจากเข้า
ไครงการ ร้อฝละ 5 
2. ต้ธถุธการพลิตลดลง    
ร้อฝละ 20 
3. จ าธวธเครือข่าฝควาน
ร่วนนืออฝ่างธ้อฝ 3 
เครือข่าฝ 
4. พลิตภัณท์ของชุนชธ 
โด้รับการฝกระดับอฝ่างธ้อฝ 
1 พลิตภัณท ์
5. นูลค่าการจ าหธ่าฝ
พลิตภัณท์เพ่ินขึ๊ธร้อฝละ 5 
6. ปรินาณขฝะลดลง            
ร้อฝละ 5  



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลแน่ตาว อ าเภอแน่สอด จังหวัดตาก 

 การประเนิธศักฝภาพต าบลแน่ตาว 
อ าเภอแน่สอด จังหวัดตาก ตานเปา๋หนาฝ 16 
ประการ ไดฝใช้ข้อนูลจากรระบบบริหารจัดการ
ข้อนูลการพัฒธาคธแบบชี๊เปา๋ (TPMAP) จาก
การส ารวจประชากรถั๊งหนด 4,760 คธ พบว่า 
ต าบลแน่ตาวนีปัญหาด้าธราฝโด้ ด้าธสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อน และประชากรใธกลุ่นพู้พิการ ดังธั๊ธ 
จึงถ าให้ต าบลตาวฝังโน่พ่าธเปา๋หนาฝถั๊ง 16 
ประการ เป็ธต าบลถี่ฝังโน่สานารถอฝู่รอด 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 

ควา 
 ควานต้องการของชุนชธต าบลแน่ตาว 
เพ่ือการแก้ปัญหา และพัฒธาพ๊ืธถี่ โด้แก่ 
1.การพัฒธาอาชีพ และพลิตภัณท์ชุนชธ เพ่ือ
สร้างราฝโด้ ฝกระดับเศรผฐกิจใธชุนชธ 
2. การบริหารจัดการขฝะ เพ่ือสร้างราฝโด้และ
พัฒธาสิ่งแวดล้อนใธชุนชธ 
3. การส่งเสรินสุขภาพ ถั๊งสุขภาพกาฝและ
สุขภาพจิตดี ใธสังคน New Normal 

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขั๊นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนท่ี 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. อาจารฝ์ณัฐภาณี บัวดี    ไถร. 081-8019008 
2. อาจารฝ์ราววาด ฝ๊ินสวัสดิ์ ไถร. 085-1646996 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

องค์กรปกครองส่วธถ้องถิ่ธ 
หธ่วฝงาธภาครัฐ/ชุนชธ 
ไรงเรีฝธ/องค์กรสังคน 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่

การพัฒธาอาชีพและ
ฝกระดับพลิตภัณท์
ชุนชธ เพ่ือเพ่ินราฝโด้ 
และฟื๊ ธฟูเศรผฐกิจ  

ไครงการถี ่1 

บริหารจัดการขฝะเพ่ือ
พัฒธาสิ่งแวดล้อนสู่
การสร้างราฝโด้แก่

ชุนชธ 

ไครงการถี ่2 ไครงการถี ่3 

การส่งเสรินสุขภาพ 
(กิธ อฝู่ ดูแล) เพ่ือ
ควานเข้นแข็งของ
ชุนชธอฝ่างฝั่งฝืธ 

พลลัพธ์ถ่ีจะเกิดข๊ึธ 

1.ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินข๊ึธ 
2. พลิตภัณท์ของชุนชธนีนาตรฐาธ
โด้รับการฝกระดับ 
3. ปรินาณขฝะลดลง นีการธ าขฝะ
กลับนาใช้ประไฝชธ์ สร้างราฝโด้ 
4. ราฝโด้ของพู้ถี่เข้าร่วนไครงการ
บริหารจัดการขฝะเพ่ินข๊ึธ จากการ
จัดการขฝะ  
5. ประชาชธนีคณุภาพชีวิตดีข๊ึธ 

1 2 3 



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตําบลแม่สอด ตั้งอยู่ในเขตอําเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเชิงเขา 
มีประชากร จํานวน 13,127 คน และมีชุมชน
ทั้งหมด 20 ชุมชน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
เครือ่งยนต์ สิง่ก่อสร้าง การเกษตร เป็นต้น

จากการวิ เคราะห์ข้อ มูล  TPMAP
พบว่า ศักยภาพตําบลแม่สอด มีปัญหาด้าน
สุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ 
และการเข้าถึงบริการของรัฐ ยังไม่ผ่าน
เป้าหมาย 16 ประการ เป็นตําบลที่ยังไม่
สามารถอยู่รอด

ข้อมูลศักยภาพตําบล

1. การสร้ า งแล ะ พัฒนา  Creative
Economy (การยกระดับการท่องเทีย่ว)

2. การนําองค์ความรู้ ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)

3. การส่งเสริมด้านสิง่แวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน)

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ้ืนท่ี

ภาคีเครือข่าย

ขัน้ตอน
การออกแบบ
การพัฒนา

พ้ืนที่

1. รายได้ของชุมชน/กลุ่ม
อาชีพเพ่ิมขึน้
2. กลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
ยอดนิยม
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่ขึน้
4. ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนสร้างรายได้
หมุนเวียนในชุมชน
5. ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ได้รับการยกระดับ

กิจกรรมที่ 3

โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพและกระจายรายได้. 
สู่ชุมชนอย่างยัง่ยืน

กิจกรรมที่ 2

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุภายในชุมชน

กิจกรรมที ่1

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ผลลัพธ์ทีจ่ะเกิดขึน้

อาจารย์ทีป่รึกษาประจําพ้ืนที่
1. อาจารย์ ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ โทร.085-273-0979
2. อาจารย์ สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน โทร.087-2014278 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555

1. อปท.
2. หน่วยงาน
ภาครัฐ
3. ชุมชน/
วัด/โรงเรียน



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลเชีฝงถอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

          ต าบลเชีฝงถอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก                         
แบ่งเขตการปกครองเป็ธ 13 หนู่บ้าธ นีจ าธวธประชากร
ถั๊งหนด 14,885 คธ ส่วธใหญ่อฝู่ใธช่วงวัฝพู้ ใหญ่และ
พู้สูงอาฝุ ลักผณะภูนิประเถศ เป็ธถี่ราบลุ่น แน่ธ ๊าปิงโหลพ่าธ 
และถี่ราบเชิงเขานีภูเขาสูงล้อนรอบ ประชากรประกอบอาชีพ
เกผตรกรรน โด้แก่ ถ าโร่นัธส าปะหลัง สวธล าโฝ และ                                                                                                                
การแปรรูปพลพลิตถางการเกผตร ถ าหัตถกรรนถอพ้า                           
จักสาธ โน้กวาด 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล 

- พัฒธาศักฝภาพพู้ดูแลใธการสร้างเสริน
สุขภาพพู้สูงอาฝุ และดูแลพู้ปว่ฝติดเตีฝงใธ
ชุนชธ 
- ส่งเสรินและพัฒธาอาชีพใธชุนชธ 

ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถี ่

1. เชิงปรินาณ 
   1) ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่นอาชีพเพ่ินขึ๊ธหลังจาก
เข้าไครงการ ร้อฝละ 5 
  2) ต้ธถุธการพลิตลดลง ร้อฝละ 20 
  3) จ าธวธเครือข่าฝควานร่วนนอือฝ่างธอ้ฝ      
3 เครือข่าฝ 
  4) พลิตภัณท์ของชุนชธโด้รับการฝกระดับ   
อฝ่างธ้อฝ 2 พลิตภัณท ์
  5) นูลค่าการจ าหธ่วฝพลิตภัณท์เพ่ินขึ๊ธร้อฝละ 5 

1. อบรนเชิงปฏิบัติการพัฒธา
ศักฝภาพพู้ดูแล ใธการสรินสร้าง
สุขภาพพู้สูงอาฝุและพัฒธาถักผะ
การดูแลพู้ปว่ฝติดเตีฝงใธชนุชธ 

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถีป่รึกผาประจ าพ๊ืธถี ่
1. อาจารฝ์จิธตธา  สิธธุสุวรรณ ไถร 0890577373 
2. อาจารฝ์เพ็ญพไฝน  เชฝสนบัติ ไถร 092-2653695 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

2. การพัฒธาถักผะการถ าตลาด
ออธโลธ์โลฟส์ดใธชุนชธ                                                                                                                                                         
ตานปรัชญาเศรผฐกิจพอเพีฝง 

1. อปถ. 
2. หธ่วฝงาธของรัฐ 
3. พู้ธ าชุนชธ 

ภาคีเครือข่าฝ ข๊ัธตอธ 
การ

ออกแบบ 
การพัฒธา 
พ๊ืธถี่ 

2. เชิงคุณภาพ 
   1) ประชาชธนีคุณภาพชีวิตดขีึ๊ธรอ้ฝละ 3 
   2) ควานพึงพอใจใธการจัดกิจกรรน ร้อฝละ 80 



ต ำบลนำโบสถ์ อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก 

                 ต าบลนาโบสถ์ ต้ังอยู่อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
มีประชากรทั้งหมด 5,289 คน แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน ประชากร
ส่วนใหญ่ในต าบลนาโบสถ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว ท าสวนผลไม้ และยัง  
ปลูกพืชสวนครัวไว้ท าอาชีพเสริม 
จากการประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ TPMAP พบว่า ต าบล
ยกเว้นด้านการเข้าถึงบริการของรัฐต าบลนาโบสถ์ ยังไม่ผ่าน
เป้าหมาย 16 ประการ เป็นต าบลยังไม่สามารถอยู่รอด โดยมี
ความจนทุกด้าน 

ข้อมูลศักฝภำพต ำบล 

   1.ชุมชนมีการเกิดอาชีพใหม่ที่มั่นคง 
   2.มีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์      
ในท้องถิ่น 
    3.ประชากรกินอาหารและยาถูก        
สุขลักษณะและมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 
 
 
 

กิจกรรม 3 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสร้างอาชีพเสริม

ให้กับชุมชน  
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม 1 ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำพ๊ืนถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

อำจำรฝ์ถ่ีปรึกผำประจ ำพ๊ืนถ่ี 
1. พศ.รำตรี  สิถธิพงผ์ โถร. 081-8862039  
2. อ.อนันธิตรำ  ดอนบันเถำ โถร. 091-8435970 

ตรำ 
หน่วฝงำน 
ควำมร่วมมอื 

(ถ้ำมี) 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ :  
 - เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาอาชีพในศูนย์การเรียนรู้
และน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน : 
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานใน
ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนต าบลนาโบสถ์ 
 - ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อเพิ่มก าไร
ให้กับชุมชน 
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
 - ยกระดับและต่อยอดความรู้ให้กับ อสม. เพื่อให้ อสม.น าเอา
ความรู้  ไปแนะน าประชากรใน ชุมชนได้    ใ ช้ยา และ
รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 

  การมีสว่นรว่มกบั อปท. 
  การมีสว่นรว่มกบัองคก์รชมุชน/สงัคม 
 การมีสว่นรว่มกบัหน่วยงานภาครฐั 

โจถฝ์ปัญหำ/กำรพัฒนำพ๊ืนถี ่

ขั้นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 

พ้ืนที ่

โครงกำรฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมรำฝต ำบลแบบบูรณำกำร 
(มหำวิถฝำลัฝสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหำวิถฝำลัฝรำชภัฏก ำแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โทร : 055-706-555 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(นหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลวังจัธถร์ อ าเภอสานเงา จังหวัดตาก 

ข้อนูลศักฝภาพต าบล ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒธาพ๊ืธถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัธ๊ตอธ 

การออกแบบ 

การพัฒธา 
พ๊ืธถี ่

กิจกรรนการพัฒธาพ๊ืธถี ่ พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืธถ่ี 
1. พศ.ดร.พิผณุ บุญธิฝน  ไถร. 0817809692 
2. พศ.ดร.บุญญาบารนี สว่างวงศ์   ไถร. 0815617585 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

1. อปถ. 
2. หธ่วฝงาธภาครัฐ 

3. ชุนชธ/ไรงเรีฝธ 

1. กิจกรรนอบรนเชิง
ปฏบิัติการการถ าภาชธะ
จากวัสดุธรรนชาติ 
 

2. การอบรนให้
ควานรู้เกี่ฝวกบั
สิ่งประดิผฐ์จาก
ขฝะ 

3. ธวัตกรรน
จัดการขฝะเพ่ือ
ชุนชธ 

4. กิจกรรนการอบรน
เชิงปฏิบัติการการ
เพาะเลี๊ฝงธกกระถาโข่ 

5. กิจกรรนการพัฒธา
พ๊ืธถี่และปรับปรุงภนูิ
ถัศธ์บริเวณตลาดแบกะ
ดิธถีจ่ะเป็ธแหล่ง
เศรผฐกิจศูธฝ์กลาง
ของต าบลของต าบลวัง
จัธถร์ 

6. กิจกรรนการ
อบรนส่งเสรนิการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณท์เพ่ือเพ่ิน
นูลค่าของสิธค้าใธ
ชุนชธ 

 ต าบลวังจัธถร์ ตัง๊อฝู่อ าเภอ
สานเงา จังหวัดตาก แบง่เป็ธ 10 หนูบ่้าธ นี
ประชากรจ าธวธ 5,248 คธ เป็ธพ๊ืธถี่ราบ
ลุ่น ส่วธใหญ่ประกอบอาชีพเกผตรกร โด้แก ่
สวธฟรัง่ ถ าธา ปลูกข้าวไพด นธัส าปะหลัง 
เป็ธตธ้ อาชีพหลังถ าสวธ โด้แก่ รบัจ้าง
ถั่วโป ก่อสร้าง ค้าขาฝ เป็ธต้ธ 

1. ปัญหาขฝะใธชุนชธ 

ลดลงและสภาพแวดล้อน
ใธชุนชธดีข๊ึธ 

 

1. พัฒธาสันนาชีพ สร้างอาชีพใหน่  
2. การสร้างและพัฒธา 
3. การธ าองค์ควานรู้โปช่วฝบริการ
ชุนชธ  
4. การส่งเสรินด้าธสิ่งแวดล้อน  
 

2. ประชาชธนีควานรู้ 
ควานสานารถธ าวัสดุ
เหลือใช้ใธถ้องถ่ิธ นาต่อ
ฝอดเป็ธพลิตภณัท์สรา้ง
อาชีพ และราฝโด้ใหก้ับ
คธใธชุนชธ 



โครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสงัคมราฝต าบลแบบบรูณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T 

ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

ข้อมูลศักยภาพต าบล 
 ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก               
มีประชากรจ านวน 4,584 คน แบ่งออก เป็น 7 
หมู่บ้านซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร        
ได้แก่ ปลูกข้าว ท าไร่ข้าวโพด กล้วยไข่ การปศุสัตว์    
เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่  รองลงมาประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และอาชีพ  รับราชการ พนักงาน
บริษัทเอกชน เป็นต้น 
  

     1. ปัญหาความยากจน 
     2. ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
     3. ปัญหาคุณภาพชีวิต 
     4. ปัญหาการลงทุนท าการเกษตร 
     5. ปัญหาภัยแล้ง 
     6. ปัญหาด้านสุขภาพ 

  โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่ 

ขั้นตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 

พื้นที่ 

ภาคีเครือข่าย 
1. อปท.                         
2. หน่วยงานของภาครัฐ 
3. ชุมชน/วัด/โรงเรียน   
4. หน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ 

1) พัฒนาศักยภาพทางการเกษตร
ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การดูแลผลผลิตทางการ
เกษตรแบบอัจฉริยะ  
Smart Farmer) 
 

2) กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจชุมชน 
 

3. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  
( Smart Care ) ด้านการบริหาร
อารมณ์ การดูแลเรื่องจิตใจ และการ
ผ่อนคลายความเครียด 

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
ผลผลิตและผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 
         ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้าของชุมชน
หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชนที่มีความชัดเจน และผู้สูงอายุ
มีสภาวะอารมณ์ที่ดี จิตใจผ่องใส และผ่อนคลายความเครียด ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1) เชิงปริมาณ 
        1.1) จ านวนศูนย์กระจายสินค้าในต าบล 1 ที่         
        1.2) จ านวนกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าโครงการ อย่างน้อย 2 
อาชีพ 
        1.3) รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
        1.4) กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพจิตท่ีดี และมีอาชีพเสริม 
2) เชิงคุณภาพ 
        2.1) ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและใช้ศักยภาพ ด้านอาชีพ 
และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะน าไปสู่
การสร้างรายได้จากผลผลิตในชุมชน 
        2.2) สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการฟื้นฟูและมีทรัพยากรเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

1. ดร.สุรเชษฐ์   ตุ้มมี         โทร. 096-6639055 
2. อาจารย์นิวดี  คลังสีดา     โทร. 086-7730220 

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าพ้ืนที ่
มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์โถร : 055-706-555 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคนราฝตูาบลแบบบูรณาการ 
(นยาวิถฝาลัฝสู่ตูาบล สร้างรากแก้วใย้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ตูาบลแน่กลอง อูาเภออุ้นพาง จังยวัดตาก 

จากการประเนิธศักฝภามตูาบลแน่กลอง เป็ธ
ตูาบลถ่ีฝังโน่สานารถอฝู่รอด ไดฝบรรลุ
เปา๋ยนาฝ เมีฝง 4 เปา๋ยนาฝ ดังธ๊ี 
เปา๋ยนาฝถ่ี 1 ช่วฝใย้เกิดการจัดการถรัมฝากร
อฝ่างเป็ธระบบ 
เปา๋ยนาฝถ่ี 2 ช่วฝใย้นีแยล่งธู๊าประจาู
ครอบครัว 
เปา๋ยนาฝถ่ี 3 ช่วฝจัดการวิสายกิจชุนชธ 
เปา๋ยนาฝถ่ี 4 ส่งเสรินศูธฝ์เรีฝธรูตู้าบล  
 

ข้อมูลศักยภาพต าบล โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนท่ี 

ขัธ๊ตอธ 
การออกแบบ 
การมัฒธา 

ม๊ืธถี ่

กิจกรรนการมัฒธาม๊ืธถี ่ พลลัมธ์ถีจ่ะเกิดขึธ๊ 

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจูาม๊ืธถ่ี 
1. อาจารฝ์ สัธติ คู่กระสังข์     ไถร 085-0088845 
2. อาจารฝ์ วิชาธธถ์ พ่องจิตต์  ไถร 080-1141043 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

นยาวิถฝาลัฝราชภัฏกูาแมงเมชร 

https://www.kpru.ac.th/ เบอร์ไถร : 055-706-555 

การประเนิธศักฝภามตูาบลตาน
เปา๋ยนาฝ 16 ประการ มบว่า  
1.ชุนชธต้องส่งเสรินและสร้าง
สันนาชีมใธม๊ืธถ่ี 
2.ชุนชธต้องส่งเสรินการฟึกอบรน
ถักผะอาชีม 
3.ต้องส่งเสรินศูธฝ์เรฝีธรูตู้าบล 

1.องค์การบริยารส่วธตูาบลแนก่ลอง 
2.กูาธัธ พู้ใยญ่บ้าธ  
3.กลุ่นวิสายกิจกลัวฝฉาบ 
4.กลุ่นวิสายกิจมืชสนธุโมร 
5.ไรงมฝาบาลส่งเสรินสขุภามตาูบล 

 

ภาคี 
เครือข่าฝ 

1.มัฒธาการ
ถ่องเถ่ีฝวไดฝชุนชธ
เม่ือภุ๊ ธภูเศรผฐกิจ
ชุนชธและธวัตกรรน
การถ่องเถ่ีฝวเชิง

วัฒธธรรน 

2.มัฒธาการสร้างและ
ส่งเสรินอาชีมเม่ือ

ก่อใย้เกิดการยนุธเวฝีธ
ราฝโด้ภาฝใธชุนชธ 

1. ราฝโด้ของชุนชธ/กลุ่น
อาชีมเม่ินข๊ึธ 
2. ชุนชธโด้รับการมัฒธา
ถักผะอาชีม 
3. พลิตภัณท์ของชุนชธ
โด้รับการฝกระดับ นี
แธวถางการตลาดเม่ินข๊ึธ 
4. ประชาชธนีสุขภามและ
คุณภามชีวิตดีข๊ึธ 



ไครงการฝกระดับเศรผฐกิจและสังคมราฝต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิถฝาลัฝสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเถศ : U2T) 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T) 

ต าบลอุ้มพาง อ าเภออุ้มพาง จังหวัดตาก 

    
 
 ต าบลอุ้มผาง อ าเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก  
มีประชากรจ านวน 19,112คน แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน 
ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เกษตร พืชไร่ พืชสวน  
ผ้าทอ เป็นต้น 
 จากการประเมินศักยภาพต าบลโดย TPMAP 
พบว่า ต าบลอุ้มผาง ยังไม่ผ่านเป้าหมาย 16 ประการ 
เป็นต าบลยังไม่สามารถอยู่รอด  

 

ข้อมูลศักฝภาพต าบล  

      ด้านสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที ่4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสขุลักษณะ ปลอดภัย
และได้มาตราฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
      ด้านความเป็นอยู่ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมี
สภาพคงทนถาวร 
ตัวชี้วัดที่ 18 ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ  
ตัวชี้วัดที ่12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี 
      ด้านการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6-14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
9 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้ 
      ด้านรายได้  
ตัวชี้วัดที่ 20  คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้21  คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 
 ตัวชี้วัดที ่24  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 
 ตัวชี้วัดที ่25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
 ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
      ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 
ตัวชี้วัดที่  31  ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 

 

ไจถฝ์ปัญหา/การพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

ภาคีเครือข่าฝ 

ขัน๊ตอน 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
พ๊ืนถี ่

อาจารฝ์ถ่ีปรึกผาประจ าพ๊ืนถ่ี 

1.นางสาวสุธิดา ถับถิมศรี   ไถร. 064-3539429  
2.พศ.คมสันต ์  นาควังโถร  ไถร. 090-6821636 
 

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY : KPRU 

มหาวิถฝาลัฝราชภัฏก าแพงเพชร 
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อปถ. 

หน่วฝงานภาครัฐ 

มหาวิถฝาลัฝ/ชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาพ๊ืนถ่ี 

1.กิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการขฝะด้วฝกระบวนการไลจิสติกส์ 

2.กิจกรรมเพ่ิมประสิถธิภาพในการจัดการถ่องเถ่ีฝวชุมชน 

3.กิจกรรมส่งเสริมเกผตรชุมชนและอาหารปลอดภัฝ 

4.กิจกรรมเพ่ิมประสิถธิภาพการให้บริการชุมชน 

5.กิจกรรมพัฒนาศูนฝ์เรีฝนรู้ตลอดชีวิตต าบลอุ้มพาง  

6.กิจกรรมส่งเสริมการใช้เถคไนไลฝีสารสนเถศในชีวิตประจ าวัน 

 

พลลัพธ์ถีจ่ะเกิดขึน๊ 

1) เชิงปริมาณ 
   1.1) รายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าโครงการ ร้อยละ 5 
   1.2) ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 20 
   1.3) จ านวนเครือขา่ยความรว่มมอือย่างน้อย 3 เครือข่าย 
   1.4) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รบัการยกระดับอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
   1.5) มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
   1.6) ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5  
2) เชิงคุณภาพ 
   2.1) ประชาชนมีคุณภาพชวีติดขีึ้นรอ้ยละ 3 
   2.2) ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม ร้อยละ 80 

 






