การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตําบล

กําแพงเพชร

ข้อมูลพื้นที่ตําบล

กลไกการดําเนินงาน

ตําบลวังหิน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่
ประมาณ 124,453 ไร่ มี ทั้ ง หมด 13 หมู่บ ้า น มี ป ระชากร
ทั้งหมด 9,383 คน จําแนกเป็ นเพศชาย 4,598 คน เพศหญิ ง
4,785 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม และอาชีพรองคืองาน
ฝี มือ จากประเด็ นปั ญหาในพื้ น ที่พบว่ า ตําบลวังหินมี ปัญหาใน
เรื่ องของสุขภาพ ด้านรายได้ และความเป็ นอยู่ จึ งเป็ นที่มาของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

นําข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าํ บลวังหินมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ าํ
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

ต.วังหิน

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลวังหิน
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาํ บลวังหิน
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตําบล

ผลลัพธ์

0.99

รายได้

0.91

0.96

0.99

ความเป็ นอยู่

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

0.97

สุขภาพ

การศึกษา

การพัฒนาพื้นที่

2 : โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผูส้ งู
วัยและผูเ้ ปราะบางตําบลวังหิน

3 : โครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชน
ตําบลวังหิน

Social Literacy

Financial Literacy

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สาํ รวจ
ใน13 หมูบ่ า้ น จํานวน 6,347 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทงั้ หมด 637 คน โดย
ในด้านสถานภาพด้านสุขภาพมีปัญหามากที่สดุ จํานวน 233 ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-13
รองลงมาเป็ นด้านความเป็ นอยูจ่ าํ นวน 216 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,5,6 และน้อยที่สดุ
คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐจํานวน 11 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,3,5,6,9

1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนตําบลวังหิน

ประเมินตําบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามอยูร่ อด (หลัง)

ประเมินตําบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริม
การดูแลตนเองจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความ
ดัน ฯลฯ กลุม่ ผูส้ งู วัยและผูป้ ่ วยใน
ตําบลวังหิน
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ประกอบด้วย การถัก
กระเป๋ าจากเชือกร่ม การถัก
ผ้าพันคอจากไหมพรม การถัก
หน้ากากอนามัยจากไหมพรม และ
การทําสายคล้องหน้ากากอนามัย
จากลูกปั ด กลุม่ หัตถกรรมแฮนด์เมด
ผูส้ งู วัย ตําบลวังหิน จังหวัดตาก
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรม
ช่องทางการตลาด ให้กับ
ผูป้ ระกอบการในตําบลวังหิน
• การขายในแพลตฟอร์ม
Lazada,Shopee,Facebook เป็ นต้น

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data

16
16
16

18 16

34

แหล่งท่องเทีย่ ว

14

ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ

61
5

เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

-ตําบลวังหินมีการรวมกลุม่ ใหม่ในการสร้างทักษะฝี มือ
งานแฮนด์เมดเพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวเพิ่มขึน้ จํานวน 1 กลุม่
- ส่งเสริมให้เกิดกลุม่ อาชีพผูส้ งู วัยขึน้ ใหม่ จึงทําให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจํานวน 4 แบบ เช่น การถักกระเป๋ า
จากเชือกร่ม การถักหน้ากากอนามัยจากไหมพรม และ
การทําสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัด เป็ นต้น
- เพิ่มช่องทางการตลาด 3 ช่องทางให้กับกลุม่ โดยเกิดขึน้
ในแพลตฟอร์ม Lazada ,Shopee และFacebook

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ผูส้ งู วัยที่ได้เข้า
ร่วม สามารถใช้ทกั ษะนําไปประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทําให้เห็ นว่าชุม
ขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ กั ษะ
อาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่ง เสริ ม รายได้จากการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่ พัฒนาขึ้นให้มีรายได้เป็ นรูปธรรม
ชัดเจน
2. ควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการไลฟ์ สดขายของออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โทร 095-1394259
อาจารย์ราตรี บ ุมี
โทร 081-1818036

