การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลวังหมัน อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สูค่ วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นทีตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตำบลวังหมันตั้งอยูท่ ำงทิศตะวันออกของอำเภอสำมเงำห่ำงจำก

ต.วังหมัน

จังหวัดตำก 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมำณ 56,112.5 ไร่ มีทั้งหมด
7หมู่บ้ำนมีครัวเรือนทั้งหมด1,655ครัวเรือนมีประชำกรทั้งหมด 4,584
คน จำแนกเป็นเพศชำย 2,222 คน เพศหญิง 2,362 คน มีอำชีพหลัก
เป็นเกษตรกรรมและอำชีพสำรองคืองำนรับจ้ำง จำกประเด็นปัญหำ
ในพื้นที่พบว่ำตำบลวังหวันมีปัญหำในเรื่องด้ำนรำยได้และด้ำน
กำรศึกษำจึงเป็นที่มำของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

นำข้อมูลตัวชี้วัดจำก TPMAP พื้นที่ตำบลวังหมันมำประชุมและวิเครำะห์ ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำผู้นำ
ชุมชนและในพื้นที่เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพของตำบล และควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำตำบล
คณะทำงำนวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสำรวจปัญหำในพื้นที่ตำมตัวชี้วัดใน T PMAP ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำตำบลวังหมัน
จัดกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ ตำมลักษณะของปัญหำที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ พื้นที่ตำบลวัง
หมัน
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมส่งมอบโครงกำรให้กับตำบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ส่งมอบโครงกำรให้กับตำบล

เข้ำถึงบริกำรรัฐ
0.99

ผลลัพธ์

รำยได้ 0.93

ควำมเป็นอยู่
0.99

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 24 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 24 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Social Literacy

Financial Literacy
0.96

กำรศึกษำ

0.99

สุขภำพ

จำกข้อมูล TPMAP ปี 2562 ควำมต้องกำรพื้นฐำนทั้ง 5 มิติ จำก
ประชำกรที่สำรวจใน 7 หมู่บ้ำน จำนวน 3,327 คน พบว่ำมีปัญหำควำมยำกจนรำยด้ำนทั้งหมด
337 คน โดยมีปัญหำมำกที่สุดในด้ำนสถำนภำพด้ำนรำยได้ จำนวน 206 คนในหมู่ที่ 1,3,4,6,7
รองลงมำเป็นด้ำนกำรศึกษำอยู่จำนวน 100 คน คนในหมู่ที่ 1-7 และน้อยที่สุดคือด้ำนควำม
เป็นอยู่ จำนวน 4 คน คนในหมู่ที่ 1

การพัฒนาพื้นที่
1 : โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อกำรเกษตร

English Literacy

2 : โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน
(Smart Care) ด้ำนกำรบริหำรอำรมณ์
กำรดูแลเรื่องจิตใจ และกำรผ่อนคลำย
ควำมเครียด

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมนันทนำกำรและ
ส่งเสริมทักษะอำชีพ ประกอบด้วย ดอกไม้
ประดิษฐ์ ยำดม ยำนวด สบู่ น้ำยำปรับผ้ำนุ่ม
น้ำยำอเนกประสงค์ กลุ่มผู้สูงวัย ตำบลวัง
หมัน จังหวัดตำก

3 : โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมส่งเสริมบรรจุ
ภัณฑ์และอบรมช่องทำงกำรตลำด ให้กับ
ผู้ประกอบกำรในตำบลวังหมัน

Digital Literacy

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
8

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเรียนรูน้ วัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อกำรเกษตรปลอดภัย ผัก
ปลอดสำรพิษ และระบบสูบน้ำ AC พลังงำน
แสงอำทิตย์ สำหรับมันสำปะหลัง (นำข้ำว)

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

9

ผู้ที่ย้ำยกลับบ้ำนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิค
แหล่งท่องเทียว
ร้ำนอำหำรในท้องถิ่น
อำหำรท่น่ำสนใจประจำถิ่น
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แหล่งน้ำในท้องถิ่น

4 31

27

13

2

33

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ พริกแกง
1,000 บำทต่อครั้ง (จำกเดิม700 บำท)
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
- ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตทำงกำรเกษตร ข้ำว
อินทรีย์หอมนิล 150 บำทต่อไร่ (จำกเดิม 300 บำท)
- ลดต้นทุนกำรจ้ำงงำนในระบบปลูกผัก/เห็ด อัตโนมัติ
วันละ 150 บำท (จำกเดิม300 บำท)
- ผลผลิตพริกแกงด้วยนวัตกรรมเครื่องบดสำหรับผูส้ งู
15 กิโลกรัมต่อ จำกเดิม 10 กิโลกรัมต่อวัน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นรำยได้เพิ่มขึ้น
2) ลดปัญหำภัยแล้งและน้ำท่วม
3) ผู้สูงอำยุกลุ่มคนเปำะบำงพึงพอตนเองได้อย่ำง
ภำคภูมิใจ
4) กำรลดปัญหำด้ำนสิง่ แวดล้อมเมื่อนำพลังงำนสอำด
พลังงำนแสงอำทิตย์เข้ำไปทดแทนกำรใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน
5) กำรใช้ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงคนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันและมีควำมยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
โครงกำรควรพัฒนำต่อยอดจำกปีแรกเพื่อให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบเพื่อ
ขยำยผลไปยังตำบลใกล้เคียงและควรส่งเสริมรูปแบบกำรจัดจำหน่วยที่หลำกหลำยทั้งทำงออนไลน์
และออฟไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์นิวดี คลังสีดา
โทร 096-6639055
อาจารย์ส ุรเชษฐ์ ตม้ ุ มี
โทร 097- 2359351

