การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

ศักยภาพตาบล

ประเมินตาบล

ประเมินตาบล
ที่มุ่งสู่ความพอเพียง (หลัง)

ที่ยังไม่สามารถอยู่รอด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ภายในเขตพื้นที่ตาบลท่าสายลวดมีการแบ่งเขตการปกครอง
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสายลวด
2. เทศบาลตาบลท่าสายลวด
มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 36,457 คน แยกเป็น
ชาย 18,785 คน หญิง 17,672 คน จ านวนครั ว เรือน 5,688
ครัวเรือน

ลงพื ้นที่ค้นหาปั ญหาภายในตาบล
ค้ นพบปั ญหาดังกล่าวในตาบล สอบถามความต้ องกในการแก้ ไขปั ญหาของบุคคลในตาบล
วางแผนร่ วมมือในเครื อข่าย
ดาเนินการตามแผนให้ ประสบความสาเร็ จ

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงานกับประชาชนทัว่ ไป บัณฑิตใหม่ นักศึกษา จานวน 19 คน ให้
มีงานทาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
2. ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 20 คน ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะ จานวน 4ด้าน

เข้าถึงบริการรัฐ
1
0.9816
รายได้
0.9881
การศึกษา

1
ความเป็นอยู่
0.9993
สุขภาพ

จากข้อมูล TPMAP ปี 2562 ความต้องการพื้นฐาน
ทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่สารวจใน 6 หมู่บ้าน
จานวน 7,555 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนอยู่
ทั้งหมด 239 คน โดยในสถานภาพด้านรายได้มี
ปัญหามากที่สุด จานวน 125 คน พบในหมู่ที่ 2-7
รองลงมาเป็นสถานภาพด้านการศึกษา จานวน
104 คน พบในหมู่ที่ 1-7 มีปัญหาน้อยที่สุดเป็น
สถานภาพด้านสุขภาพ พบในหมูท่ ี่ 1,4,6 และด้าน
ความเป็นอยู่ พบในหมูท่ ี่ 2,3 จานวนด้านละ 5 คน
พบ

การพัฒนาพื้นที่
ประเด็ น โจทย์ ที่ 1 ปั ญ หาการ
ว่างงาน การถูกลดรายได้ สาเหตุ
จากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้
คนในชุมชนมีรายได้ในการดูแล
ครั ว เรื อ นลดลง ประสบกั บ
ปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
ประเด็ น โจทย์ ที่ 2 ปั ญ หาการ
เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ จ าเป็ น
จะ ต้ อ งมี ทั ก ษะในกา รดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งถู ก วิ ธี เ พื่ อ ลด
ปั ญ หาโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ที่ อ าจจะ
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลทีเ่ พิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 1 อบรมยกระดับทักษะฝีมือ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในธุรกิจเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพขนมไทย
สู ต รโบราณด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แก่ ผู้
ว่างงาน
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาอาชีพทาธูปไล่
ยุงสมุน ไพร ด้ว ยภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ น แก่ ผู้
ว่างงาน
กิจกรรมที่ 4 อบรมการสร้างอาชีพชุมชน
ทาเห็ดเพาะและการแปรรูปสู่ตลาดชุมชน
กิจกรรมที่ 5 อบรมการดูแลสุขภาพและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนใน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
กิจกรรมที่ 6 อบรมการพัฒนาศักยภาพ
อสม.ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (อสม.
เคาะประตู)
กิจกรรมที่ 7 อบรมการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทยสาหรับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

Social Literacy

Financial Literacy

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมือ
อาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครื่องเรื่องลงทุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองทุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรู้เท่าทันสื่อ
-การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
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ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
แหล่งท่องเที่ยว
ที่พักโรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจประจาถิ่น
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งน้าในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ตาบลท่ า สายลวด มีก ารรวมกลุ่ ม ชาวบ้า นในการ
เพาะเห็ดนางฟ้า จานวน 2กลุ่ม จากเดิมยังไม่เคยมี
การรวมกลุ่มกันมาก่อน
-กลุ่ ม สตรี แ ม่ บ้ า น รวมกลุ่ ม ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ น
ชุมชนจานวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือทาธูปไล่ยุงสมุนไพร
เพิ่มขึ้นจากเดิม 0 ผลิตภัณฑ์ เป็น 1ผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-หลัง จากที่ มี ก ารสร้ างทัก ษะอาชี พ
ชาวบ้ านที่ได้ เข้ าร่ วม สามารถใช้ ทกั ษะ
นาไปประกอบอาชีพ พึง่ พาตัวเองได้
-จากการรวมกลุ่มอาชี พ ในชุม ชนจึง
ทาให้ เห็นว่าชุมชนมีความเข้ มแข็งและ
พร้ อมต่อ การเรี ย นรู้ ทัก ษะอาชี พ เป็ น
ส่วนใหญ่

1) เนื่องจากปัญหาโควิด 19 ทาให้การลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างยากลาบาก ทาให้
การทางานล่าช้า
2) หน่วยงานท้องถิน่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่ของโครงการ
U2T
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 089-7555466
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 082-7683853
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

