การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลตล ุกกลางทงุ่ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่ม่งุ สูค
่ วามพอเพียง (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล
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ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลตลุกกลางทุง่ ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
มีเนือ้ ที่ประมาณ 59,523 ไร่ มีทงั้ หมด 8 หมูบ่ า้ น มีประชากร
1,327 ต่อครัวเรือน มีประชากรทัง้ หมด4,561คน จาแนกเป็ น
เพศชาย 2,234 คน เพศหญิง 2,327 คน มีอาชีพหลักเป็ น
เกษตรกรรม และอาชีพรองคืองานทางด้านจักรสาน จากประเด็น
ปั ญหาในพื้นทีพ่ บว่าตาบลตลุกกลางทุง่ มีปัญหาในเรื่องของ
สุขภาพ ด้านรายได้ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ดั จาก TPMAP พื้นที่ตาบลตลุกกลางทุ่งนามาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาผูน้ าชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปั ญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลตลุลกลางทุง่
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปั ญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาบลตลุลกลางทุง่
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กบั ตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กบั ตาบล

1

ผลลัพธ์
รายได้

1

0.75

0.79

ความเป็ นอยู่

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

1

สุขภาพ

การศึกษา

้
่ ารวจ ใน 8
จากข ้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต ้องการพืนฐานทั
ง้ 5 มิติ จากประชากรทีส
หมู่บ ้าน จานวน 3,356คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด ้านอยู่ทงหมด
ั้
2,989 คน โดย ในด ้าน
่ ด จานวน 1,460 ประกอบด ้วยคนในหมู่ท่ี 1,2,4,7,8
ด ้านปัญหาความเป็ นอยู่มป
ี ัญหามากทีสุ
รองลงมาเป็ นด ้านรายได ้จานวน 838 คน ประกอบด ้วยคนในหมู่ที่ 1-8 และรองลงมาเป็ นด ้านสุขภาพ
่ ด คือและด ้านการเข ้าถึงบริการร ัฐจานวน
จานวน 675 คนประกอบด ้วยคนในหมู่ท่ี 1,2,4,6,7 น้อยทีสุ
0 คน

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบ
มืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเที่ยว
1
ที่พกั ,โรงแรม
1
1
6
3
16
7
ร้านอาหารในท้องถิ่น
3 1
อาหารที่นา่ สนใจ

การพัฒนาพื้นที่
1 : โครงการการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนตาบล ตลุกกลางทุ่ง
(ขึน้ เขาพระเมิน)

2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
จักสานตาบลตลุกกลางทุง่

3 : โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ออร์แกนนิก

4 : โครงการการทาปุ๋ ยอินทรีย(์ ขีว้ วั )

75

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลตลุกกลางทุง่
(ขึน้ เขาพระเมิน) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
ให้เป็ นที่รจู้ กั กับภายนอก
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพจักสานตาบลตลุกกลางทุ่ง
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสาน
ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
กิจกรรมที่ 3 :ปลูกผักออร์แกนนิก
(Talukklangtung Organic) เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยใน
ชุมชน เป็ นการสร้างรายได้เสริม ทา
ให้ชมุ ชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
และมีสขุ ภาพอานามัยที่ดขี นึ้
กิจกรรมที่ 4 : การทาการทาปุ๋ ย
อินทรียจ์ ากขีว้ วั
เพื่อเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าจากขีว้ วั
และเป็ นการสร้าง
รายได้เสริมให้กบั ชุมชน

เกษตรกรในท้องถิ่น

9
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พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
--ตาบลตลุกกลางทุ่ง มีการรวมกลุม่ การทาปุ๋ ย
อินทร์(ขีว้ ัว)เดิมไม่สมาชิกในกลุม่ หลังจากการจัด
กิจกรรมมีสมาชิกในกลุม่ เพิ่มขึน้ จานวน 10 คน
-ตาบลตลุกกลางทุ่งมีการรวมกลุม่ การทาปุ๋ ย
อินทรีย(์ ขีว้ ัว) เดิมไม่มีรายได้หลังจากการจัด
กิจกรรมการทาปุ๋ ยอินทรีย(์ ขีว้ ัว)มีรายได้เพิ่มขึน้
10,000 ต่อเดือน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-จากการสร้างเสริมทางด้านทักษะอาชีพให้กบั ทุก
กลุม่ ในตาบลตลุกกลางทุง่ ผูท้ ี่ได้เข้าร่วม สามารถนา
ทักษะความรู้ ความสามารถ นาไปประกอบอาชีพและ
พึ่งพาตนเองได้
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชนตาบลตลุกกลางทุง่
จึงทาให้เห็นได้ว่าชุมชนตาบลตลุกกลางทุ่งมีความ
เข้มเเข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ กั ษะอาชีพเป็ น
ส่วนใหญ่
-ชุนชนมีการบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืน

ข้อเสนอแนะ
1.ในการส่งเสริมรายได้ชมุ ชนควรมีชอ่ งทางการตลาดเพื่อให้ผขู้ ายได้มแี หล่งจาหน่ายของ
สินค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์ อนุพงศ์ รงุ่ น้อย
เบอร์ติดต่อ 084-3827003

