การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
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ข้อมูลพื้นทีต
่ าบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลแม่ระมาด ตั้งอยู่ในเขตอาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพื้นที่
ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 9,942 คน จาแนกเป็นเพศชาย
5,049 คน เพศหญิง 4,893 คน มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม และ
อาชีพรองคือรับจ้าง จากประเด็นปัญหาในพืน้ ที่พบว่า ตาบแม่ระมาดมี
ปัญหาในเรื่องของ ด้านรายได้ และกาศึกษา และความเป็นอยู่ จึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

นาข้อมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลแม่ระมาด มาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้นาชุมชน
และประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลแม่ระมาด
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ตาบล
แม่ระมาด

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กับตาบล
ส่งมอบโครงการให้กับตาบล
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จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่สารวจใน 8 หมู่บ้าน จานวน
6,125 คน พบว่ามีปัญหารวมทั้งหมด จานวน 262 คน ด้านรายได้มีปัญหามากที่สุด 157 คน มีหมู่
1,2,3,4,5,6 รองลงมาด้านการศึกษามีปญ
ั หา จานวน 81 คน มีหมู่ 1,2,3,4,5,6,8 น้อยที่สุดด้านความ
เป็นอยู่มีปัญหา จานวน 14 คน หมู่ 2,5

1.เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2.ผู้รับจ้างทั้ง 20 คน ได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

Financial Literacy
-ครบเครื่องเรื่องลงทุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองทุนรวม

Social Literacy
-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบ
มืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

English Literacy
-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

Digital Literacy
-การรู้เท่าทันสื่อ
-การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การพัฒนาพื้นที่
โจทย์พื้นที่ 1 ตาบลแม่ระมาดยังไม่มีการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย

โจทย์พื้นที่ 2 ตาบลแม่ระมาดยังไม่มีการคัดแยก
ขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล,ขยะทั่วไป,ขยะเปียก,ขยะ
อันตราย
โจทย์พื้นที่ 3 ตาลแม่ระมาดยังไม่มีการพัฒนา
แผนที่ท่องเที่ยว
โจทย์พื้นที่ 4 ตาบลแม่ระมาดประชาชนยังไม่ได้
รีบการอบรมบัญชีครัวเรือน
โจทย์พื้นที่ 5 ตาบลแม่ระมาดยังไม่ได้มีการ
พัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร

กิจกรรมที่ดาเนินการ 1 ได้มีการจัดอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับคนใน
ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ 2 ได้มีการจัดจ้างทาป้าย
การขัดแยกขยะ และ ถังขยะ 4 ประเภท นาไป
วางทั้ง 8 หมู่บ้าน
กิจกรรมที่ดาเนินการ 3 ได้มีการจัดจ้างทาแผน
ที่ท่องเที่ยวส่งมอบให้กับหน่วยงานและผู้นา
ชุมชน ,วัด
กิจกรรมที่ดาเนินการ 4 ได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติงานให้กับประชาชนตาบลแม่ระมาดให้รู้
เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน เพื่อจะได้รู้ที่ไปที่มาของ
เงิน
กิจกรรมที่ดาเนินการ 5 ได้จัดอบรมรมการ
พัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้ประชาชนได้
ความรู้ไปใช้ในการเกษตรของตนเอง
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ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
- ตาบลแม่ระมาดมีการอบรมส่งเสริมอาชีพ
จานวน 3 กิจกรรม จากเดิมไม่มีกลุ่ม หลังจัด
กิจกรรม มีกลุ่มเพิ่มขึ้นกิจกรรมละ 2 กลุ่ม ๆละ
25 คน
- ผลิตภัณฑ์เดิม ไม่มี จึงมอบบรรจุภัณฑ์
ให้กับกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
– จากเดิมมีการจาหน่ายแบบออฟไลน์ หลังจัด
กิจกรรม ได้มีการพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ เพจFacebook

แหล่งท่องเทีย่ ว
่ กั ,โรงแรม
ทีพ
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารทีน่ ่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งน้าในท้องถิ่น

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพที่ได้เข้าร่วม
สามารถใช้ทักษะนาไปประกอบอาชีพ
-จากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่า
ชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรู้
ทักษะอาชีพเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ตาเสนา
เบอร์ติดต่อ 0835784605
หน่วยงานราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

