การดําเนินงานรายงานตําบล (TSI)
ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ศักยภาพตําบล

ประเมิน(ก่อน)
ที่ไม่สามารถอยูร่ อด

ประเมิน (หลัง)
มุ่งส่คู วามยัง่ ยืน

กลไกการดําเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตําบล
ตําบลหนองบัวใต้ ตัง้ อยู่เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่
ประมาณ52,833 ไร่ มีทงั้ หมด 7 หมูบ่ า้ น มีประชากร 6,249 คน เพศชาย
3113 เพศหญิง3,136 มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกร และอาชีพรองเป็ นค้าขาย
จากประเด็นปั ญหาในพื้นที่พบว่า ตําบลหนองบัวใต้มปี ั ญหาในเรื่องของด้าน
รายได้ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

นําขอมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้นที่ตําบลหนองบัวใตมาประชุมและวิเคราะห รวมกับอาจารยที่ปรึกษาผูนําชุมชน
และในพื้นที่เพื่อวิเคราะหศักยภาพของตําบล และความเปนไปไดในการพัฒนาตําบล
คณะทํางานวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจปญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน T PMAP รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลหนองบัวใต
จัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ตามลักษณะของปญหาที่พบ เพื่อสงเสริมและพัฒนา พื้นที่ตําบลหนองบัวใต

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมสงมอบโครงการใหกับตําบล
สงมอบโครงการใหกับตําบล

ผลลัพธ์
TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงรัฐ
0.99

รายได้

ความเป็ นอยู่
1

0.89
1

สุขภาพ

1

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการ
พื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สาํ รวจใน 7
หมูบ่ า้ น จํานวน 6,249 คน พบว่ามีปัญหาความ
ยากจนรายด้านอยู่ทงั้ หมด 552 คน โดยในด้าน
สถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จํานวน
207 ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,3,4,5
รองลงมาเป็ นด้านการศึกษาจํานวน 96 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,3,4,5,6,7 และน้อย
ที่สดุ คือด้านสุขภาพจํานวน 2 คน ประกอบด้วย
คนในหมูท่ ี่ 1,7

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จํานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

English Literacy

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

3.โครงการบริหารจัดการนํา้ ในชุมชน

4.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และ
พัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการ

กิจกรรมที่2 การสร้างนวัตกรรมการทําขนม
ทองพับ, ปลาส้ม, ไก่ขโี้ ม้ ให้กบั ชุมชน
กิจกรรมที่3 จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
บริการจัดการนํา้ ระบบนํา้ หยด และการปลูกพืช
ไร้ดนิ
กิจกรรมที่4 จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ การ
ออกแบบ ติดตัง้ ซ่อม ระบบไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

Digital Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เกิดการจัดทําข้อมูลขาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
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52
กิจกรรมที่1 การสร้างเอกลักษณ์การขึน้ รูป
พระประจําตําบลหนองบัวใต้ และการขึน้ รูปม้า
ดัด

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาพื้นที่
1.พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน

Social Literacy

Financial Literacy

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจประจําถิ่น
เกษตรในท้องถิ่น
พืชท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

4.การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) รายได้ที่เพิ่มขึน้
ร้อยละ10.42 (ก่อนเข้าร่วมโครงการ
27,550บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการ
30,422บาทต่อปี )
รายได้ทงั้ หมด 30,422 บาท/ปี
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
ปลาส้ม
ทุน 1,200 กําไร 852 บาท
ขนมทองพับ ทุน 500 กําไร 900 บาท
ไก่ขโี้ ม้
ทุน 960 กําไร 1,120 บาท
รายได้ทงั้ 3 ผลิตภัณฑ์ 2,872 บาท

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.ประชาชนในตําบลหนองบัวใต้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
2.ชุมชนมีรายได้เสริมในการเลี้ยงชีพ
3.ชุมชนมีการบริหารจัดการที่มนั ่ คง

ข้อเสนอแนะ
1.การใช้จา่ ยเงินในโครงการสามารถจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ โดยกําหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดําเนินการได้
เช่น ซื้อได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อหน่วย
2.สปอว. ควรประชุมชี้แจ้งกับ อปท. ในการสร้างความเข้าใจการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็ น
รูปธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ผศ. วรวุฒิ บุตรดี เบอร์ โทร 099-115-6068
ผศ. ธนิรัตน์ ยอดดําเนิน เบอร์ โทร 086-935-0728

