การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ข้อมูลพืน้ ทีต่ าบล

ประเมินตาบล
ทีม่ ุ่งสู่ความอยู่รอด (หลัง)

ประเมินตาบล
ทีย่ ังไม่สามารถอยู่รอด (ก่อน)

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลพระธาตุ มีพนื ้ ที่ 122.10 ตารางกิโลเมตร หรือจานวน 76,312.5
ไร่ สภาพพืน้ ที่ท่ วั ไปมีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงสลับที่ลมุ่ มีประชากร
ทัง้ หมด 6,173 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรผลผลิต
ได้แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวน นอกจากนีย้ งั ประกอบอาชีพ ค้าขาย
และรับจ้างทั่วไป จากประเด็นปัญหาในพืน้ ที่พบว่าตาบลพระธาตุมี
ปั ญหา ในเรื่องของรายได้ สุขภาพ และการศึกษาจึงเป็ นที่มาของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ดั จาก TPMAP พืน้ ที่ตาบลพระธาตุมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาผูน้ าชุมชน
และประชาชนในพืน้ ที่เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพืน้ ที่ตามตัวชีว้ ดั ใน TPMAP ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลพระธาตุ
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา พืน้ ที่
ตาบลพระธาตุ

TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิติ

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กับ
ตาบล

เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กบั ตาบล

1%

รายได้

0.82%

0.99%

ความเป็ นอยู่

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

Financial Literacy
สุขภาพ

0.88%

0.96%

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพืน้ ฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากร
ที่สารวจใน 8 หมูบ่ า้ น จานวน 6,173 คน พบว่าไม่มีปัญหาด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ด้านสุขภาพมี
ปั ญหา จานวน 684 คน ด้านความยากจน 1,074 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,3,5,6 ปั ญหาด้าน
การศึกษาจานวน 216 คนประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และด้านความเป็ นอยูจ่ านวน 9
คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,3,5,6

-การสร้างทีมงานเพือ่ พัฒนา
งานแบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครื่องเรื่องลงทุน
-หมดหนีม้ ีออม
-ห้องเรียนกองทุนรวม

English Literacy

Digital Literacy

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

-การรู้เท่าทันสื่อ
-การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพืน้ ที่

9% 2% 11%
5%

ทีพ่ ัก,โรงแรม

1%
5%
3%
1%

ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สัมผัส
วิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ

2 : โครงการส่งเสริมการละเล่นพืน้ บ้าน
ภูมิปัญญาพืน้ เมือง

3 : โครงการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ เพื่อ
การเกษตร

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิ งปฏิบัติก าร เรื่ อ ง

การพัฒนาผูป้ ระกอบการ เพื่อสนับสนุนการท่ องเที่ยว
พัฒนาแหล่ง เรี ยนรู ้ในพืน้ ที่ ทั้งด้า นภู มิปัญ ญาและ
ทางด้า นศาสนา เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้เ ข้า มาศึก ษา
ข้อมูล

กิจกรรมที่ 2 ลงพื ้ น ที่ ส า รว จก า รล ะเ ล่ น
พืน้ บ้านในตาบลพระธาตุ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมองเห็นคุณค่ าและ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมการละเล่นพืน้ บ้านในชุมชน
- กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู แ้ ละมี รายได้
ด้วยสมุดคู่มือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพในตาบลพระ
ธาตุ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสารวจศักยภาพการ

ทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตรของคนในตาบล
พระธาตุ และวางแผนพัฒนา
- อบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั ิติการทาปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ เพื่อการเกษตร
- สร้างแหล่งเรียนรูท้ าโรงเพาะเห็ดให้เป็ นแหล่ง
เรียนรูต้ น้ แบบในชุมชน

พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
63%

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1. ต้นทุกการผลิตทางการเกษตรลดลง
เนื่องจากการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียแ์ ทน จากเดิมซือ้
ปุ๋ ยเคมีราคา 420- 520 บาท ลดได้ถงึ เดือน
ละ 200 บาท
2. โครงการส่งเสริมการละเล่นพืน้ บ้าน ภูมิ
ปัญญาพืน้ เมือง เกิดช่องทางการตลาด
เพิ่มขึน้ อีก 1 ช่องทางบนแพลตฟอร์ม
Facebook จากเดิมขายแบบออฟไลน์

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. มีการเข้าร่วมรวมกลุม่ ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ต่างๆมากขึน้
2. จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็น
ว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรู ้
ทักษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. การใช้จ่ายเงินในโครงการสามารถจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ โดยกาหนดวงในการจัดซือ้ จัดจ้างที่จะ
ดาเนินการได้ เช่น ซือ้ ได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อหน่วย
2. สปอว. ควรประชุมชีแ้ จงกับอปท. ในการสร้างความเข้าการทางานร่วมแบบบูรณาการอย่างเป็ น
รูปธรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ศุภมาส ผกากาศ เบอร์ติดต่อ : 081-746-6414
อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น เบอร์ติดต่อ : 081-025-2247

