การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร

ศักยภาพตาบล

ประเมินตาบล
ที่ยังไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ประเมินตาบล
ที่มุ่งสู่ความพอเพียง (หลัง)

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นทีต่ าบล

นาข้อมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลแม่จะเรามาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้นาชุมชน
และประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็นไปได้ในการพัฒนาตาบล
คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลแม่จะเรา

ตาบลแม่จะเราแบ่งเขตการปกครองเป็ น
2 เขตเทศบาล ได้ แ ก่ เทศบาลต าบลแม่ จ ะเรา
และเทศบาลตาบลทุ่งหลวง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
โดยมีประชากรทั้งหมดจานวน 8,204 คน ชาย 4,206
คน หญิง 3,998 คน โดยมีลาห้วยแม่จะเราเป็นลาน้า
สาคัญซึ่งไหลผ่านตาบลแม่จะเราให้ราษฎรได้ใช้เพื่อ
ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือการ
เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พบปัญหาด้านรายได้

จัดกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา พื้นที่
ตําบลระหาน
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กบั ตําบล
ส่งมอบโครงการให้กบั ตําบล

ผลลัพธ์

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
0.99
ด้านรายได้

ด้านการศึกษา
0.91
0.97
ด้านสุขภาพ

0.97
0.99
ด้านความเป็นอยู่

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ จากประชากรที่
สารวจใน 9 หมู่บา้ น จานวน 8,525 พบว่าปัญหาความยากจนรายด้านทั้งหมด 1,230 คน
โดยในสถานภาพด้านรายได้มีปัญหามากที่สุดจานวน 731 คน พบปัญหาหมู่1-9 รองลงมา
สถานภาพด้านการศึกษา จานวน 219 คน พบปัญหาหมูท่ ี่1-9 และน้อยที่สุดด้านการเข้าถึง
บริการภาครัฐ จานวน 4 คน พบปัญหาหมู่ที่ 2,4,9,7

การพัฒนาพื้นที่
1.โครงการยกระดับสินค้าชุมชน(น้าปู)

กิจ กรรมที่ 1 ยกระดับ สินค้า ชุมชน(น้าปู )
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีหลากหลายและ
ทาการตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่ม
ผู้ เ ปราะบางในด้ า นของสุ ข ภาพและ
สวัสดิการ อาชีพเสริม

4.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ

5.โครงการพัฒนาศักยภาพตาบลเพื่อการต่อ
ยอดที่ยั่งยืน

Fainancial literacy
- เศรษฐกิจพอเพียง
- แผนสร้างเงินออม
- ครบเครือ่ งเรือ่ งลงทุน

Social literacy
- การสร้างทีมเพือ่ พัฒนางาน
แบบมืออีพ
- จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

English literacy
- ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
- ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง

Digital literacy
- การรูเ้ ท่าทันสือ่
- การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

3. Community Big Data : ทาให้ชมุ ชนมีฐานข้อมูลทีเ่ ข้าถึงและสามารถนาไปต่อยอด
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ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

2.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการบริหาร กิจ กรรมที่ 2 การพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การบริหารขยะต้นทาง ส่งเสริมให้ความรู้ใน
ขยะต้นทาง
การจัดการขยะในครัวเรือน
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. การจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษามีรายได้จาการจ้างงานในโครงการ
2. การพัฒนาทักษะ : ผู้ปฏิบตั ิงานได้รบั การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ
กิ จ ก รรมที่ 5 การประชุ ม หน่ ว ยงาน
คณะกรรมการบริหาร โครงการและผู้ร่วม
ดาเนินกิจกรรม (key actors)

แหล่งท่องเที่ยว
ที่พักโรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจประจาถิ่น
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งน้าในท้องถิ่น

1) การรวมกลุ่ ม เพื่ อ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผลิตภัณฑ์ (น้าปู) เพิ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รายได้
ก่ อ นเริ่ ม โครงการ 6,500 /เดื อ น หลั ง เข้ า ร่ ว ม
โครงการเฉลี่ย 11,916 / เดือน
2) ชมรมผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมจากการว่างงาน
- การทาดอกไม้จันทร์ ก่อนเริ่มโครงการไม่มีรายได้รับ
เฉพาะเบี้ยสวัสดิการ หลังเริ่มดาเนินโครงการ มีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 500 บาท / 1 ครั้ง จ านวนผู้ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์ 7-10 คน
- การทาพรมเช็ดเท้า ก่อนเริ่มโครงการไม่มีรายได้รับ
เฉพาะเบี้ ย สวั ส ดิ การ หลั ง ด าเนิ น โครงการ รายได้
เฉลี่ย/คน 1,740 บาท
3) การบริ ห ารจั ด การขยะค่ า ใข้ จ่ า ยลดลงร้ อ ยละ
16.93 เมื่อเทียบก่อนเริ่มเฉลี่ย 19,000 บาท/เดือน
หลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 16,897 บาท/เดือน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) หลั ง จากที่ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ สามารถใช้ ทั ก ษะ
เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
2) การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
และภาคประชาชนในการเข้ าร่ว ม
กิจกรรม เช่นการร่วมมือกันบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะ
3) ชุมชนมีการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
1) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความต่อเนื่อง สู่การยกระดับมาตราฐาน
สินค้าให้เป็นที่รู้รู้จักและมีมาตราฐานทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและประโยชน์ทางด้าน
สุขภาพ
2) การพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพของกลุ่มเปาะบางให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
การมีส่วนร่วมกับสังคมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ คณะผูป้ ฏิบตั งิ าน U2T ตาบลแม่จะเรา
อาจารย์ทปี่ รึกษา 1. ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
2. อาจารพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
เบอร์ตดิ ต่อ 081-4425487 หรือ 062-3529198

