การดําเนินงานรายตําบล (TSI)

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตําบล

กําแพงเพชร

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ําบล

กลไกการดําเนินงาน

ตําบลเชียงทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 14
หมูบ่ า้ น มีเนือ้ ที่ทั้งหมด ประมาณ 442 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 276,250 ไร่ มีทั้งหมด 13 หมูบ่ า้ นท มี
ประชากร5,363ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 13,813
คน จําแนกเป็ นเพศชาย 6,911 คน เพศหญิง 6,902 คน
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
ทองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่ ทําสวน
เลีย้ งสัตว์ และบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง

นําข้อมูลตัวชี้วดั จาก TPMAP พื้นที่ตาํ บลเชียงทองมาประชุมและวิเคราะห์ ร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาผูน้ าํ ชุมชน
และประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP ร่ วมกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลเชียงทอง
จัดกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา พื้นที่
ตําบลเชียงทอง

TPMAP ความต้ องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
2.98
การเข้าถึงบริ การรัฐ

15.02
0.04
1.71

การศึกษา

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมส่ งมอบโครงการให้กบั ตําบล
ส่งมอบโครงการให้กบั ตําบล

ความเป็ นอยู่

รายได้

ประเมินตําบล
ทีม่ ่ งุ สู่ ความยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตําบล
ที่ม่ งุ สู่ ความอยู่รอด (ก่ อน)

2.33
สุขภาพ

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สาํ รวจ
จํานวน 13 หมูบ่ า้ น จํานวน 11,044 คน พบว่ามีปัญหาความยากจน
ในด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จํานวน 1,659 คน ในหมูท่ ี่ 2-14 ในด้านความเป็ นอยู่ จํานวน
329 คน ในหมูท่ ี่ 4,5,10,11 ในด้านสถานภาพด้านสุขภาพ จํานวน 257 คน ในหมูท่ ี่
4,5,8,9,11 ในด้านการศึกษา จํานวน 189 คน ในหมูท่ ี่ 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 ในด้าน
การเข้าถึงบริการรัฐ จํานวน 4 คน ในหมูท่ ี่ 10

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จํานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Social Literacy
Financial Literacy
- การสร้ างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมือ
- ครบเครื่ องเรื่ องลงทุน
- หมดหนี้มีออม
- ห้ องเรียนกองทุนรวม

อาชีพ
-การสร้ างเครื อข่ ายด้ วยการสื่ อสารผ่ านสื่ อ
สั งคมออนไลน์

Digital Literacy

English Literacy

- การรู้เท่ าทันสื่ อ
- พลเมืองดิจิทัล
- การสร้ างสรรค์ สื่อดิจิทัลบนเครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์

- ภาษาอังกฤษเตรียมพร้ อม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทําข้ อมูลขนาดใหญ่ ของชุ มชน Community Big Data

การพัฒนาพืน้ ที่

12

6

12

6

2 : การส่งเสริมอาชีพและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่การขาย
ออนไลน์

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูด้ แู ลในการสร้างเสริม
สุขภาพผูส้ งู อายุ และดูแลผูป้ ่ วยติด
เตียงในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ
มีสขุ ภาพที่ดี
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการสํารวจ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตําบลเชียง
ทอง เพื่อจัดทําแผนที่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการค้าในชุมชน
กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมอาชีพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพให้กบั คนในชุมชน
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์และผลผลิตของ
ชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตที่ได้จาก
ชุมชน เช่น ลําไย
กิจกรรมที่ 5 : การเป็ น
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เพื่อ
เตรียมความให้กบั คนในชุมชน
กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนานักการ
ตลาดออนไลน์ ไลฟ์ สด ในชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่อง
ทางการขายให้กบั คนในชุมชน

ที่พกั แรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
6

23

1 : การพัฒนาศักยภาพผูด้ แู ล
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผูส้ งู อายุและดูแลผูป้ ่ วยติด
เตียงในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยว

40

อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

3

พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

95

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสั งคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ

1.มีผลิตภัณฑ์ใหม่จาํ นวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชุดจากผ้า
ทอมือ กระเป๋ าจากผ้าทอมือ เค้กลําไย เซรั่มลําไย สบู่
ลําไย โดยนําวัตถุดิบที่มีอยูแ่ ล้วในชุมชนมาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
2.รายได้เพิ่มขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มขึ้น 50,000
บาท เดิมขายผลิตภัณฑ์ไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด
3.ในโครงการส่งเสริ มอาชีพจากเดิมไม่มีช่องทางการจัด
จําหน่ าย จึงเกิดเป็ น 3 ช่องทาง โดยเกิดขึ้นใน
แพลตฟอร์ม Shopee Facebook

แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

ผลลัพธ์ เชิงสั งคม

1.ประชาชนตําบลเชียงทองมีสุขภาพที่ดีข้ ึนจากการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลในการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ู งอายุและดูแลผูป้ ่ วยติดเตียงในชุมชน
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นและพร้อม
ต่อการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพเป็ นส่ วนใหญ่
3.ประชาชนมีองค์ความรู ้ความสามารถในการนําทักษะ
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาต่อ
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนมีช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นแบบออนไลน์ เช่น Facebook
Line Instagram Shopee Lazada

ข้ อเสนอแนะ
1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนควรพิจารณาเรื่อง การยกระดับสูม่ าตรฐาน
2.การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ควรคํานึงถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมายให้สามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนได้มากขึน้

อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่

ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 092-703-7597
อาจารย์ อนันธิตรา ดอนบรรเทา 0918435970

