การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร

ศักยภาพตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

นําข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าํ บลพบพระมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ าํ
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

➢ เทศบาลตาบลพบพระ ตั้งอยู่เขตอาเภอพบพระมี
เนื้อที่ทั้งหมด 1,006,542 ตารางกิโลเมตร มี
ตำบลพบพระ
ประชากรทั้งหมด 5,473 คน แบ่งเป็นเพศชาย
2,813 คน เพศหญิง 2,660 คน มีอาชีพหลัก
เกษตรกรรม และอาชีพค้าขาย
เทศบาลตาบลพบพระและองค์การบริหาร
➢ องค์การบริหารส่วนตาบลพบพระ มีเนื้อที่
ส่วนตาบลพบพระอยู่ในเขตตาบลพบพระ
โดยประมาณ 95 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
ทั้งสิ้น มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน และจาก
63,112 ไร่ อยู่บนถนนดอนเจดีย์วาเล่ย์ ระหว่าง ประเด็นปัญหาในพื้นที่พบว่า ตาบลพบ
หลักกิโลเมตรที่ 40 มีประชากรทั้งหมด 6,025 คน พระมีปัญหาในด้านรายได้ ด้านสุขภาพ
แบ่งเป็นเพศชาย 3,197 คน เพศหญิง 2,828 คน มี ด้านการศึกษา และ ด้านความเป็นอยู่
อาชีพหลักคือเกษตรกรรมเท่านั้น

ตามลาดับ จึงทาให้เกิดเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพื้นที่

หลังประเมินเป็นตาบล
มุ่งสู่ความยั่งยืน

ก่อนประเมินเป็นตาบลตาบล
ที่ยังไม่สามารถอยู่รอด

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการ
พื้นฐานทั้ง 5 มิติ ประชากรที่สารวจใน 9
หมู่บ้าน จานวน 5664 คน พบว่ามีปัญหา
ความยาจกรายด้านอยู่ทั้งหมด 2047 คน โดย
ในด้านสถานภาพด้านรายได้มากทีส่ ุด จานวน
1,128 ได้แก่หมู่ที่ 1-9 รองลงมาคือ ด้าน
สุขภาพ ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8 จานวน 359
คน ด้านการศึกษา จานวน 310 ได้แก่หมู่ที่
1-9 และน้อยที่สุด คือด้านความเป็นอยู่
จานวน 244 คน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลพบพระ
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าํ บลพบพระ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล

ส่งมอบโครงการให้กับตําบล

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา
2. ผู้รับจ้างทั้ง 20 คนได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Social Literacy

Financial Literacy

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-พลเมืองดิจิทลั

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

8

ทีพ่ ัก,โรงแรม
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3

ร้านอาหารในท้องถิ่น

3
6
4
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2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ชุมชน

กิจกรรมที่ดาเนินที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (O-TOP)
กิจกรรมที่ดาเนินที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนหมู่ที่ 1-9
กิจกรรมที่ดาเนินที่ 3 อยูอ่ ย่างสุข กินอย่าง
ปลอดภัย
กิจกรรมที่ดาเนินที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ Smartphone ผ่าน Applicationให้กับ
ผู้สูงอายุ
ประเด็นโจทย์ที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องชมเชย
การทาความดีทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ
หมู่บ้านทาดี

3. โครงการพัฒนาการท่อ งเที่ ย วโดย
ชุม ชน เพื่ อ ฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ ชุม ชน และ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวตําบลพบพระ

เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น

22
1. โครงการส่งเสริ ม ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
(OTOP)

อาหารทีน่ า่ สนใจ

ประเด็นโจทย์ที่ 6 กิจกรรม ออมดี มีเก็บ
ประเด็นโจทย์ที่ 7 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. ในกลุ่มอสม. เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจานวน 1 แบบ
จากเดิมไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ เครื่องเทศพะโล้
2. จานวนผู้เข้าร่วมในกลุม่ อสม.เพิ่มขึ้น จากเดิมจานวน
10 คน เพิ่มขึ้น จานวน 20 คน เป็น 30 คน
3. ในโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เกิดช่องทาง
การตลาด 2 ช่องทาง ออนไลน์ เช่น Line ,facebook
และออฟไลน์ เช่นตลาดชุมชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. มีการเข้าร่วมรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต่างๆมากขึ้น
2. จากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็น
ว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรู้
ทักษะอาชีพเป็นส่วนใหญ่
3.มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความต่อเนื่อง สู่การยกระดับ
มาตราฐานสินค้าให้เป็นที่รู้จักและมีมาตราฐานทั้งในเรื่องของความ
ปลอดภัยและประโยชน์ทางด้านสุขภาพ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
2. สปอว. ควรประชุมชี้แจงกับอปท. ในการสร้างความเข้าการทางานร่วมแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิรริ ัตนะ , อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
เบอร์ติดต่อ 081-849-2852

089-692-4140

