การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลวังแขม อาเภอคลองขล ุง จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลวังแขม มีทงั้ หมด 16 หมู่บา้ น
มีพื้ นที่ 112.84 ตารางกิ โ ลเมตร มี จ านวนประชากรทั้ง หมด
9,752 คน จาแนกเป็ นเพศชาย จานวน 4,821 คน และเพศหญิง
จานวน 4,931 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาไร่
และทาสวน จากประเด็ นปั ญ หาในพื้ นที่ พบว่ า ตาบลวั ง แขมมี
ปั ญหาในด้านรายได้ ด้านการศึกษา และด้านความเป็ นอยู่ จึงเป็ น
ที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

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

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลวังแขม
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลวังแขม
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล
0.99

สุขภาพ

รายได้
0.78

ผลลัพธ์

0.96

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
0.89

0.92

Social Literacy

Financial Literacy
การศึกษา

ความเป็ นอยู่

จากข้อ มูล TPMAP ปี 2561 ความต้อ งการพื้ น ฐานทั้ ง 5 มิ ติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 16 หมูบ่ า้ น จานวน 9,752 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่
ทั้ ง หมด 4,349 คน โดยในด้า นสถานภาพด้า นรายได้มี ปั ญหามากที่ ส ดุ จ านวน 2,121
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-16 รองลงมาเป็ นด้านการศึกษา จานวน 1,077 คน ประกอบด้วย
คนในหมูท่ ี่ 1-16 และน้อยที่สดุ คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จานวน 29 คน ประกอบด้วยคนใน
หมูท่ ี่ 1-16

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ชีวิตดีเริม่ ต้นที่การวางแผน
-หมดหนี้มีออม
-คัมภีร ์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมัน่ คง

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-พลเมืองดิจิทลั
-การสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่
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1 : ส่งเสริมการเรียนรูท้ กั ษะและพัฒนา
งานฝี มือ

2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและ
บริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน

3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ตาบลวังแขม

4 : พัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลวังแขมให้มี
ความเข้มแข็ง

5 : การจัดการขยะในครัวเรือนและแปรรูป
ขยะพลาสติก

กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 1 จัดอบรมเรื่อง
ก ารท าไ ม้ ก วา ด ด อก หญ้ า เ พื่ อ ส ร้ า ง
ทางเลือ กในการประกอบอาชีพ เพื่ อ การ
สร้างรายได้และจัดอบรมเรื่องไฟฟ้ า เพื่ อ
ส่งเสริมให้มีการสอบใบรับรองมาตรฐาน
ฝี มือ
กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 2 จัดอบรมเรื่อง
การปลูกผักปลอดภัยโดยใช้นา้ หมักชีวภาพ
เพื่ อ สุข ภาพที่ ดี ข องคนในชุม ชน และลด
รายจ่ายภายในครัวเรือน
กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การที่ 3 ปรับ ปรุง ภูมิ
ทั ศ น์ จั ด ท า สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ด ้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้เป็ นที่รจู้ กั อย่างกว้างขวาง
กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 4 จัดอบรมพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ชุม ชนต าบลวั ง แขมให้มี ค วาม
เข้ม แข็ ง มี อ งค์ค วามรู้ด า้ นเกษตร ด้ ว ย
สารชีวภาพอย่างยัง่ ยืน เพื่อลดต้น ทุนการ
ผลิต และเพิ่ ม ผลผลิตทางการเกษตรมาก
ยิ่งขึน้
กิจ กรรมที่ ดาเนิ น การที่ 5 จัด อบรมการ
จัด การขยะในครั ว เรื อ นและแปรรูป ขยะ
พลาสติก เพื่ อส่งเสริมความรูก้ ารคัดแยก
ขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชน
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แหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่นา่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) ประชาชนสามารถลดต้นทุนในการปลูกผัก จากเดิมใช้
สารเคมีใช้ตน้ ทุน 600 บาท/ครั้ง ลดลงเหลือ 345 บาท/
ครั้ง เมื่อเปลี่ยนมาใช้ชีวภาพ
2) ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการสร้างทักษะอาชีพใหม่
อาทิ กลุ่มช่างไฟฟ้ า และกลุ่มทาไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อนาไป
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
3) ประชาชนเกิดรายได้จากการคัดแยกขยะ เพิ่มขึ้น 100
บาท/เดือน จากเดิม 0 บาท/เดือน
4) ประชาชนสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ ย จากเดิมใช้
ต้นทุน 880 บาท/กระสอบ ลดลงเหลือ 695บาท/กระสอบ
ในการทาการเกษตรได้

1) ประชาชน ต.วังแขม มีสขุ ภาพที่ดขี นึ้ จาก
การบริโภคผักปลอดภัย
2) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมาก
ขึน้ และพร้อมต่อการเรียนรูท้ ักษะอาชีพเป็ น
ส่วนใหญ่
3) ประชาชนวัยแรงงานมีองค์ความรู้
ความสามารถ ในการนาทักษะไปประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
1.ควรขยายพื้นที่ในการทาการเกษตรแบบปลอดภัย และลดต้นทุนการทาเกษตร
2.ประชาชนควรมีการร่วมมือกับองค์การส่วนบริหารส่วนตาบลวังแขมในการจัดการคัด
แยกขยะเพื่อลดปั ญหาขยะ และเพิ่มรายได้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ดร.วิชุรา วินัยธรรม โทร 062-694-5432
ผศ.ดร.ชลทิศ เสือนุ่ม โทร 061-416-1559

