การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบล ช่องแคบ อาเภอ พบพระ จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลช่องแคบเดิมเป็ นหมู่บา้ นกะเหรี่ยงอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ประมาณ 151,518.75 ไร่ ทัง้ หมด 15
หมู่บา้ น มีประชากรทัง้ หมด10,009 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 5,115 คน
เพศหญิง 4,894 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกร และอาชีพรองคือฝี มือ
แรงงานผ้าทอ จากประเด็นปั ญหาพื้นที่พบว่า ตาบลช่องแคบมีปัญหาใน
ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ และด้านความเป็ นอยู่ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่
เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลช่องแคบมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลช่องแคบ
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลช่องแคบ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ด้านเข้าถึงบริการรัฐ
1
ด้านรายได้
0.89

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

ด้านความเป็นอยู่
0.97

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Financial Literacy

0.95
ด้านสุขภาพ

1
ด้านการศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากจาก
ประชาชนที่สารวจใน 15 หมูบ่ า้ นจานวน 6,615 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนด้านรายได้อยู่
ทัง้ หมด 723 คนโดยในด้านสถานภาพด้านการศึกษามีปัญหามากที่สดุ จานวน 354
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-15 รองลงมาเป็ นด้านสุขภาพ จานวน 293 คน ประกอบด้วยคนใน
หมูท่ ี่ 4,5,6,12 และน้อยที่สดุ คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐจานวน 2 คน ประกอบด้วยคนในหมู่
ที่ 5,6,9,12,14,15

ประเด็นโจทย์ที่ 1 : มีความต้องการ
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ประเด็นโจทย์ที่ 2 : มีความต้องการ
ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน

ประเด็นโจทย์ที่ 3 : มีความต้องการ
ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการ
เกษตรปลอดภัย

ประเด็นโจทย์ที่ 4 : มีความต้องการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพในชุมชน

-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

Digital Literacy

English Literacy

รูเ้ ท่าทันสื่อ Medla Literacy
พลเมืองดิจิทลั

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 1 : จัด
กิจกรรมพัฒนาและปรับภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน และกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

Social Literacy

- หมดหนี้มีออม
- ห้องเรียนกองท ุนรวม

11
11

2

15

27

แหล่งท่องเที่ยว

ที่พกั ,โรงแรม

ร้านอาหารในท้องถิ่น

อาหารที่น่าสนใจ

เกษตรกรในท้องถิ่น

พืชในท้องถิ่น

สัตว์ในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

34
5
37

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 2 : จัด
กิจกรรมพัฒนา ศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบ
การบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 3 : จัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ส่งเสริมให้เกิดการปลูกพืชปลอดภัย
กับกลุม่ เป้าหมาย และกิจกรรมการให้
ความรูก้ ารทาบัญชีครัวเรือน และ
ต้นทุนการเพาะปลูก
กิจกรรมที่ดาเนินการที่ 4 : จัด
กิจกรรมจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะอาชีพฝี มือแรงงาน

- ตาบลช่องแคบมีการรวมกลุม่ ในการสร้างทักษะฝี มือแรงงานเพื่อ
นาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นจานวน 2 กลุม่
- ในกลุม่ ส่งเสริมอาชีพกลุม่ แม่บา้ นและกลุม่ การท่องเที่ยวทาให้มี
ประชาชนสนใจในการทาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นหมูบ่ า้ นละ 5 ท่าน
- เกิดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจานวน 2 รูปแบบ เช่น 1. ผลิตภัณฑ์ธปู หอม
จากส้มโอ และ 2. ผลิตภัณฑ์ยาดมจากเปลือกส้มโอ เป็ นต้น
- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย สร้างผลิตภัณฑ์กาจัดแมลง เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรซึ่งจากเดิมมีการใช้จ่ายเงินจานวน 5,000
บาท ต่อ 1 ครัวเรือน จากการจัดกิจกรรมทาให้ลดรายได้ จานวนเงิน
2,000 ต่อครัวเรือน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
- จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่าชุมขนมีความ
เข้มแข็งและพร้อมต่อการเรียนรูท้ ักษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่
- ศูนย์เรียนรูข้ ยะ สามารถสร้างกลุม่ เพื่อนาขยะเหลือใช้ ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาสร้างรายได้ โดยได้กลุม่ ที่เพิ่มขึ้น คือ 1.
กลุม่ นักเรียน 2. กลุม่ ประชาชน ที่ว่างงานในหมูบ่ า้ น

ข้อเสนอแนะ
1.ในการส่งเสริมอาชีพโครงการทักษะอาชีพและโครงการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ในเรื่องของการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดและการสร้างจุดขายในเฟสต่อไป
2.โครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชนควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการลงผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์
เช่น Shopee,Lazada,และการสร้างเพจใน Facebook

ผูร้ บั ผิดชอบ
1. อาจารย์น้าฝน สะละโกสา เบอร์ติดต่อ 081-785-6291
2. อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ เบอร์ติดต่อ 094-259-4146

