การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลวังจันทร์ อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร
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ข้อมูลพื้นที่ตาบล
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นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลวังจันทร์มาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลวังจันทร์

ต.วังจันทร์

จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาบลวังจันทร์
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ
1
0.93

6

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลวัง จัน ทร์ ตั้ง อยู่ใ นเขตอ าเภอสามเงา จั ง หวั ด
ตาก มีพื้นที่ประมาณ 300.244 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 187,652.5 ไร่ มีทงั้ หมด 10 หมู่บา้ น
มีประชากร 3,179 ต่อครัวเรื อน มีประชากรทั้งหมด
5,248 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 2,620 คน เพศหญิง
2,628 คน มี อาชีพ หลักเป็ นเกษตรกรรม อาชี พรอง
เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทัว่ ไป ตาบลวังจันทร์มีปัญหาใน
เรื่องด้านรายได้ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

การศึกษา

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สูค่ วามอยูร่ อด (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

ผลลัพธ์

ความเป็ นอยู่
1

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
0.96
รายได้

1
สุขภาพ

Social Literacy

Financial Literacy

-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ

-หมดหนี้มีออม
-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สารวจ
ใน10 หมูบ่ า้ น จานวน 5,248 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทงั้ หมด 359 คน โดย
ในด้านสถานภาพด้านการศึกษามีปัญหามากที่สดุ จานวน 234 คนในหมูท่ ี่ 1,2,4,5,6,8,9,10
และน้อยที่สดุ คือด้านรายได้จานวน 125 คน คนในหมูท่ ี่ 1,2,4,5,6,8,9,10

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่

41
1

11

2

1

แหล่งท่องเทีย่ ว

12
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ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ

1 : โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชน
สิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์

2 : โครงการอบรมส่งเสริมการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์

3 : โครงการการจัดการขยะเพื่อชุมชน
“อบรมและประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ”

4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
เพาะเลี้ยงนกกระทาไข่”

5: โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ ลาด
ชุมชน (ตลาดแบบกะดิน) ตาบลวังจันทร์

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมจัดการขยะเพื่อ
ชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ส่งเสริมให้มี
การประยุกต์ ดัดแปลงของที่ใช้แล้วนากลับมาใช้
ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชนส่งเสริมให้ชมุ ชนมีรายได้จากการแปรรูป
วัสดุเหลือใช้
กิจกรรมที่ 2 :กิจกรรมส่งเสริมการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ด้านการออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้นา่ สนใจและเป็ น
ทีร่ จู้ ัก
กิจกรรมที่ 3 :กิจกรรมจัดการขยะเพื่อ
ชุมชนอบรมและประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูใ้ นการจัดการขยะ
อย่างเหมาะสม รณรงค์ลดการใช้ภาชนะและ
พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่กอ่ ให้เกิด
ปั ญหาขยะ
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงนกกระทาไข่เพื่อให้คน
ในชุมชนมีความรูค้ วามสามารถในการ
เพาะเลี้ยงนกกระทาไข่ ให้คนในชุมชนมีอาชิพ
เสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงนก
กระทาไข่
กิจกรรมที่ 5 :จัดทาแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และเป็ นแหล่งจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบริเวณตลาดแบกะดิน
ส่งเสริมรายได้ให้ผปู้ ระกอบการและกลุม่ ต่างๆ
ในชุมชน

เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-ตาบลวังจันทร์มีการรวมกลุม่ ส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้นา่ สนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
- ในกลุม่ ส่งเสริมอาชีพวังจันทร์ได้สร้างกลุม่ เป้าหมายให้เกิดการ
ส่งเสริมอาชีพขึน้ มา 4 รูปแบบ ได้แก่
1.โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนสิง่ ประดิษฐ์จากยางรถยนต์
2. ส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์(สมุนไพรพื้นบ้านรากปลาไหลเผือก)
3. อบรมและประกวดสิง่ ประดิษฐ์จากขยะโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
4.การเพาะเลีย้ งนกกระทาไข่
- ในโครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชน ก่อนเข้าโครงการมีรายได้
4,000 บาทต่อปี หลังเข้าโครงการมีรายได้เพิ่มขึน้ เป็ น 7,000
บาทต่อปี

-หลังจากที่มีการส่งเสริมทักษะอาชีพ ประชาชนที่มี
ความสนใจสามารถใช้ทกั ษะนาไปประกอบอาชีพและ
พึ่งพาตนเองได้
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่าชุม
ขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ กั ษะ
อาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริ มอาชีพในโครงการส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรมี
การส่งเสริมรายได้ในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ.ดร.พิษณุ บ ุญนิยม โทร 081-7809692
ผศ.ดร.บ ุญญาบารมี สว่างวงศ์ โทร 061-3538501

