การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประเมินตําบล
มุ่งส่คู วามยัง่ ยืน(หลัง)
8

9

10

11

12

13

14

15

16

นําข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าํ บลนาโบสถ์มาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ าํ
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตําบล

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

0.99

Social Literacy

Financial Literacy

ความเป็ นอยู่

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

0.99

Digital Literacy

English Literacy

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
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กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมศูนย์การ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม
เกษตรพอเพียงและอาหาร
ปลอดภัย เช่น การเพาะปลูกพืชผัก
สวนครัว และสัตว์เศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
พัฒนาคุณภาพสินค้าลดต้นทุน
การผลิตของวัตถุดิบ และ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครสาธารณะสุขประจํา
หมูบ่ า้ น(อสม.)เพื่อการใช้ยาอย่า
ถูกวิธี พัฒนาระบบสุขภาพคนใน
พื้นที่ และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยได้มากขึน้

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

สุขภาพ

การพัฒนาพื้นที่

3 : การอบรมอาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจําหมูบ่ า้ น
(อสม.)

10

ส่งมอบโครงการให้กับตําบล

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่สาํ รวจ
ใน 9 หมู่บา้ น จํานวน 5,289 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด
417 คน โดยในด้า นสถานภาพด้า นรายได้มี ปั ญหามากที่ ส ุด จํ า นวน 212
ประกอบด้ว ยคนในหมู่ที่ 1-9 รองลงมาเป็ นด้า นการศึ ก ษา จํา นวน 146 คน
ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 4 และน้อยที่สดุ คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐจํานวน 3 คน
ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 6,9

2 : การส่งเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน

9

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล

0.99

1 : ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง

8

จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาํ บลนาโบสถ์

เข้าถึงบริการรัฐ

การศึกษา

6

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลนาโบสถ์

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

0.97

4

ตําบลนาโบสถ์

ตํา บลนาโบสถ์ ตั้ง อยู่ใ นเขต อํา เภอวั ง เจ้า
จังหวั ดตาก มี พื้นที่ ประมาณ 82,594 ไร่ มี
ทั้ ง หมด 9 หมู่ บ ้ า น มี ป ระชากรทั้ ง หมด
11,064 คน จําแนกเป็ นเพศชาย 5,635 คน
เพศหญิ ง 5,429 คน ประชากรในตํา บลนา
โบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการ
เพาะปลูก การประมงนํา้ จืด ณ อ่างเก็ บนํา้ บ้าน
เพชรชมภู และมีการปศุสัตว์ คื อ การเลี้ยงโค
เลี้ยงไก่ และการเลี้ยงสุกร

0.95

5

กลไกการดําเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตําบล

รายได้

4

ประเมินตําบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตําบล

กําแพงเพชร

2

แหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

- ตําบลนาโบสถ์มีการรวมกลุม่ ในการสร้างศูนย์การ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเป็ นต้นแบบในการศึกษา
หาความรูใ้ นการเพาะปลูก เพิ่มขึน้ จํานวน 1 กลุม่
- คุณภาพสินค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการพัฒนาที่ดีขนึ้
ทําให้ เพิ่มยอดขายได้เพิ่มมากขึน้ จากเดิม20,000
บาท หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วเพิ่มขึน้ 10,000
บาท

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพในชุมชน ผูท้ ี่ได้เข้า
ร่วม สามารถใช้ทกั ษะนําไปประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทําให้เห็ นว่าชุม
ขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ กั ษะ
อาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. ในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด
2. โครงการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงควรเพิ่ม ผัก ผลไม้ สมุนไพร ใช้ในครัวเรือนมากยิ่งขึน้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา

โทร 081-8862039
โทร 091-8435970

