การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลวังยาง อาเภอคลองขล ุง จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มงุ่ สคู่ วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ไม่สามารถอยู่รอด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ดาเนิ
นงาน
นาข้อมูลตัวชี้วดั จาก TPMAP พื้ นที่ตาบลวังยางมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาผูน้ า

บ้า นวั ง ยาง มี พื้ น ที่ ๓,๓๓๘ ตารางกิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ท าง
การเกษตร ๑,๕๒๙ ไร่ มีจานวนประชากรทั้งหมด ๑,๑๑๔ คน ชาย ๕๔๘ คน หญิ ง
๕๖๖ คน อาชีพ หลัก คือ ทาการเกษตรกร อาชี พ รองคือ ค้าขาย ต าบลวังยางมี
ทั้งหมด ๙ หมูบ่ า้ น ตาบลวังยางไม่พ บปั ญ หาความยากจน แต่พ บปั ญ หาการค้า
ขาย การจ าหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ยังไม่มีแ บรนด์เป็ นที่รจู้ ั ก เท่า ที่ค วร ซึ่งต้อ งมีก าร
พัฒ นาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเนื่อ งจากเป็ นต าบลที่ให้ค วามสาคัญ กั บ
ผูส้ งู อายุ จึ ง ควรมีกิจ กรรมส่ง เสริม และให้ค วามรู้ค วามสาคัญ เกี่ ยวกับ กลุ่ม
เปราะบางตามแนวคิดของ
รพ.สต.วังยางว่า “สุขภาพดี 100 ปี ที่วังยาง”

ชุมชนและประชาชนในพื้ นที่เพื่ อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลทุ่งทอง
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาบลทุ่งทอง
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ความเป็ นอยู่

รายได้

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

1

1

1

1

การศึกษา

1

การเข้ าถึง
บริการรัฐ

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

สุขภาพ

Social Literacy

Financial Literacy

-การสร้างที มงานเพื่ อพัฒนางาน
แบบมื ออาชี พ
-จิ ตวิ ทยาข้ามวัฒนธรรม

-หมดหนี้ มีออม
-วางแผนลดหนี้ มีออมสาหรับบัณฑิต
ยุคใหม่

Digital Literacy

English Literacy

จากข้อมูล TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ จากประชากรที่
สารวจใน 9 หมูบ่ า้ น จานวน 1,114 คน ไม่พบว่ามีปัญหาความยากจน

-การรเ้ ู ท่าทันสื่อ
-การรเ้ ู ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ ของช ุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเที่ยว

14 31

การพัฒนาพื้นที่

ที่พัก,โรงแรม

12

30

ร้านอาหารในท้องถิ่ น
อาหารที่นา่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่ น

21
1 : โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลวังยาง

กิจกรรมที่ 1 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
และสัง คมในต าบลวั ง ยาง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

11
14

พื ชในท้องถิ่ น
สัตว์ในท้องถิ่ น

25

ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่ น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ

2 : ส่งเสริมสุขภาพเพื่อกลุ่มเปราะบาง
ตาบลวังยาง

กิ จ กรรมที่ 2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้
เกี่ ย วกับ การส่ง เสริ ม สุข ภาพให้กับ
คนในชุมชน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

- เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้า และการเพิ่มมูลค่า
สินค้า เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในตาบล ซึ่งเป็ นการ
เพิ่มรายได้ในเชิงปริมาณให้กับกลุม่ ผลิต ภัณฑ์ชมุ ชน
จากเดิมเฉลีย่ อยูท่ ี่เดือนละ 15,000 ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ 2,000 – 5,000 บาท ต่อเดือน เป็ นเฉลีย่
เดือนละ 18,000 บาท/กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
- เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็ น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน จาก
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่ได้รบั การพัฒนา

- เกิดความรูค้ วามเข้าใจร่วมกันในชุมชนในด้านของ
สุขภาพ สาธารณสุข และการดูแลกลุม่ ผูเ้ ปราะบางใน
ตาบล
- ความเข้มแข็ง และความมัน่ ใจของชุมชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบล

ข้อเสนอแนะ
- การดาเนินการในแต่ละกิจกรรมควรมีความชัดเจนในด้านระยะเวลาการติดตาม เนือ่ งจากกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมีการทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทาให้การดาเนินการในบางกิจกรรมขาดความต่อเนือ่ ง
- บางกิจกรรมมีความล่าช้าด้วยข้อจากัดในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ทาให้ตอ้ งรองบประมาณที่เหลือ
ลงมา ซึ่งทาให้ขาดความต่อเนือ่ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้ นที่
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อ.อาไพ แสงจันทร์ไทย
อ.ธนกิ จ โคกทอง

