การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
ตำบลวังศำลำ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ

ศักยภาพตำบล

เทศบาลตำบลวังศาลา อยู่ในเขต
ปกครองของอำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอท่าม่วง เป็นระยะทาง
ประมาณ 8.4 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 323 แยก
เข้าทางหลวงชนบท กจ 3038 โดย
มีพื้นที่รับผิดชอบ 39 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,375 ไร่ ทิศเหนือ ติดตำบลดอน
เจดีย์ อำเภอพนมทวน ทิศใต้ ติดตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง ทิศตะวันออก
ติดตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา ทิศตะวันตก ติดตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
เทศบาลตำบลวังศาลาแบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ดาวแสดงความต้องการพื้นฐาน 5
มิ ติ ในตำบลวั ง ศาลา โดยความ
ยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความ
ยากจนหลายมิ ต ิ หรื อ ดั ช นี MPI
(Multidimensional Poverty
Index) ที่พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่
ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้าน
การศึกษา ด้านรายได้ และด้านการ
เข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน
มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน

ยกระดับรายได้ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่ ดี
ขึ้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชน ผู้แปรรูปจาก
พืชสมุนไพร

ประเมิน (หลัง)

ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด

ตําบลมุงสูค วามยั่งยืน

กลไกการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

การพัฒนาพื้นที่

ประเมิน (ก่อน)

1) ยกระดับกระบวนการผลิต และแปรรูป
สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การตลาดผ่ า น
ช่องทางออนไลน์เ พื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
3) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน
ให้สามารถยกระดับรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กลไกการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) การจ้างงาน 20 อัตรา ต่อ 1 ตำบล พร้อมกำหนดกรอบการทำงาน 6 ด้าน และความรับผิดชอบ เช่น
การวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวัง ประสานงาน และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ ฯลฯ
2) การดำเนินโครงการในพื้นที่ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และกิจกรรมที่ 2 โครงการอบรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง และการส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตฯ
3) การบริหารจัดการโครงการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ ประสานการดำเนินงานในพื้นที่
กับหน่วยงานอื่น ๆ กำกับ ดูแลการจ้างงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์

ผลลัพธ์
1) เกิดการจ้างงาน 20 อัตรา ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา นักศึกษา 5 อัตรา และประชาชน 5
อัตรา
2) เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชุมชน
3) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการด้วย กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และกิจกรรมที่
2 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง และการส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน
4) มีการจัดทำ Community Big Data ในระดับชุมชน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม
การพั ฒ นากระบวนการแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรและการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์มีผลให้
1) วิ ส าหกิ จชุ ม ชนกลุ่ ม สั ม มาชี พ ชุ ม ชนมี รายได้ที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อเดือน คิดเป็น 250-700บาท
ต่อครัวเรือน
2) วิ ส าหกิ จชุม ชนกลุ ่ม สัม มาชีพ ชุม ชนได้รับ การ
พัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร :
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ี ป ลี ต ากแห้ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช าชง
สมุนไพรด้วยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทำให้ ต้นทุน
การผลิตที่ลดลงร้อยละ 10 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
10 แรงงานที่ลดลงร้อยละ 5

ผลลัพธ์เชิงสังคม

ภายหลังจากการดำเนิ น กิ จกรรมที่ ๒ โครงการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง และ
การส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตคนในชุมชนมี
ผลให้ ว ิ ส าหกิจชุม ชนกลุ ่ม สั ม มาชี พชุม ชน และ
บุคคลภายในชุมชน
1) สามารถจั ด ทำบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยภายใน
ครัวเรือนได้
2) สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานภายใน
ชุมชน
3) เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
แหล่งน้ำใช้สอย
4) สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมยุค ๕G สร้าง
การรับรู้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ
ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ จะต้องให้ความสำคัญต่อผู้บริหาร
โครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) เป็นสำคัญ เนื่องจากผู้บริหารโครงการจะต้องกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
ในส่วนต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
เบอร์ติดต่อ 0817774545 คณะวิศวกรรมศาสตร์

