การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก่อนประเมินเป็นตาบล
ทีย่ ังไม่สามารถอยู่รอด

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินเป็นตาบลมุ่งสู่
ความพอเพียง

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

นาข้อมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลคีรีราษฎร์มาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้นา
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็นไปได้ในการพัฒนาตาบล

ตาบลคีรีราษฎร์ ตั้งอยู่ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันออก
ของอาเภอพบพระ ตามทางหลวงแผ่นดิน ถนนแม่สอด อุ้มผาง มีเนื้อที่ประมาณ 595.44 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 372,772 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเภอพบพระ
จานวนประชากรทั้งหมด 24,700 คน เป็นชาย 12,423
คน หญิง 12,277 คน ในตาบลมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร
อาชีพรองเป็นค้าขาย จากประเด็นปัญหาในพื้นที่พบว่า
ตาบลคีรีราษฎร์มีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพ และด้าน
รายได้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลคีรีราษฎร์

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กับตาบล
ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
0.99

ด้านรายได้
0.87

จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ตาบคีรีราษฎร์

ตาบลคีรีราษฎร์

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผู้รับจ้างทั้ง 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Social Literacy
Financial Literacy

ด้านความเป็นอยู่

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมือ
อาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

0.84

Digital Literacy

English Literacy
0.84

ด้านสุขภาพ

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

0.87

ด้านการศึกษา

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่สารวจทั้ง 5 ด้าน ตามประชากรที่สารวจ 8,969 คน
พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด 5,104 คน โดยในด้านสถานภาพด้านสุขภาพแบ่งเป็น
1,348 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 1-13 ในด้านความเป็นอยู่แบ่งเป็น 1,348 คน ประกอบด้วยคน
ในหมู่ที่ 1-13 ในด้านสถานภาพด้านรายได้แบ่งเป็น 1,312 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 1-13 ใน
ด้านการศึกษาแบ่งเป็น 1,082 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 1-13 และในด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
แบ่งเป็น 14 คนประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 4 10 11 และหมู่ที่13

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
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การพัฒนาพื้นที่

แหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งน้าในท้องถิ่น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1.โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

กิ จ กรรมที่ 1 ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ และ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ท าราวกั น
ทางเดินเท้า บริเวณป้าตกป่าหวาย

2.โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน

กิจกรรมที่ 2 จั ดอบรมการส่งเสริม การ
สร้างสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน การขาย
สิน ค้า ออนไลน์ การสร้ า งศูน ย์ วิ ส าหกิ จ
ชุมชน และการอบรมการเงิน การบัญชี
การจัดการศูนย์วิสาหกิจชุมชน

3.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.โครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและ
สมุ น ไพร มอบอุ ปกรณ์ ก ารอบสมุ น ไพร
ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน
กิจกรรมที่ 4 ให้ความรู้เรื่องการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน

-ตาบลคี รี ร าษฎร์ มี ก ารรวมกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ใ น
การอบสมุ น ไพรของชุม ชน 1 กลุ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น
จากเดิม 10 คน เป็น 15 คน
-พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้นแบบ จานวน 3 แบบ คือ ต้นกล้าอะโวคา
โด กล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ กระโจมสุ่ ม ไก่ อ บ
สมุนไพร ถังหมักก๊าซชีวภาพ เพิ่มขึ้นจากเดิม
0 ผลิตภัณฑ์ เป็น 3 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ผู้สูงวัย
ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม สามารถใช้ ทั ก ษะน าไป
ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
-จากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทาให้
เห็นว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อ ม
ต่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. ในโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ควรมีการโฆษณาหรือการกระจาย
ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น
2. ในการส่งเสริมอาชีพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตควรมีการส่งเสริมรายได้ในเรื่องของการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ผศ.วันชัย เพ็งวัน
เบอร์ติดต่อ 0869356586 หรือโทร 0613022179

