การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลแม่กลอง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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กลไกการดาเนินงาน

ตำบลแม่กลอง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก มีพ้ ืนที่ประมำน
755 ตำรำงกิโลเมตร มีท้ังหมด 4 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งหมด 2,751 คน
เพศหญิง 1,353 คน เพศชำย 1,398 คน มีอำชีพหลักเป็นเกษตรกรและอำชีพรอง
คือ ค้ำขำย จำกประเด็นปัญหำพบว่ำ ตำบลแม่กลองมีปัญหำในเรื่องของกำรศึกษำ
จึงเป็นที่มำของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

นําข้อมูลตัวชีว้ ดั จาก TPMAP พืน้ ทีต่ ําบลแม่กาษามาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ ําชุมชน และ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพของตําบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนา

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพืน้ ทีต่ ามตัวชีว้ ดั ใน TPMAP ร่วมกับ
อาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลแม่กลอง
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาทีพ่ บเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพืน้ ทีต่ ําบล
แม่กลอง
ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กบั ตําบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ส่งมอบโครงการให้กบั ตําบล

สุขภาพ
การศึกษา

ผลลัพธ์
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เข้าถึงบริการรัฐ

1.
2.

0.96

Financial Literacy
- ครบเครือ
่ งเรือ่ งลงทุน

0.99

รายได้

เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จํานวน 20 คน
ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
- หมดหนี้มอ
ี อม

ความเป็ นอยู่

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพืน้ ฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรทีส่ าํ รวจใน
4 หมู่บา้ น จํานวน 5,713 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยูท
่ งั ้ หมด 139 คน โดย
ในด้านสถานภาพด้านการศึกษามีปัญหามากทีส่ ดุ จํานวน 68 ประกอบด้วยคนในหมูท่ ่ี 1-4
รองลงมาเป็ นด้านรายได้จํานวน 66 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ่ี 1-4 และน้อยทีส่ ดุ คือด้าน
สุขภาพจํานวน 0 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ท่ี 1-4

- ห้องเรียนกองทุนรวม

English Literacy
- ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
- ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ่ สาร
- ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน
Community Big Data

Social Literacy
- การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบ

มืออาชีพ
-การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
Digital Literacy
- การรูเ้ ท่าทันสือ
่
- พลเมืองดิจท
ิ ลั
- การสร้างสรรค์สอ
่ื ดิจทิ ลั

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

การพัฒนาพื้นที่

ประเด็นโจทย์ที่ 1 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว ข้อมูลสารสนเทศ
และเส้นทางการท่องเทีย่ วในชุมชน
เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ

ประเด็นโจทย์ที่ 2 โครงการ
พัฒนาการสร้างอาชีพและ
การตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน

กิ จกรรมที่ดาเนิ นที่ 1 สร้างศูนย์
การเรียนรูแ้ พะเชิงพาณิชย์และการ
ทําป้ ายความรูบ้ ริเวณถํ้าตะโคะบิ๊

กิ จกรรมที่ดาเนิ นที่ 2 อบรมการ
นวดแผนไทยให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านใน
ตําบลแม่กลองเพื่อทําคูม่ อื และ
วีดโี อให้กบั ประชาชนในตําบลแม่
กลอง

4.

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
-วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบ

ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 5,000 บาท/ปี จาก
เดิม เฉลีย่ 2,000 บาท/ปี หลังจากมีการลงพืน้ ที่
พัฒนา
-ประชาชนในตําบลแม่กลองทีศ
่ กึ ษาความรูจ้ าก
ศูนย์เลีย้ งแพะแล้วนําไปประกอบอาชีพมีรายได้
เพิม่ ขึน้ 500-1,000 บาท/เดือน จากเดิมมี
ประชาชนทีว่ ่างงาน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-หลังจากที่มีการสร้ างทักษะอาชีพ
ประชาชนที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสามารถ
นาทักษะไปประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิม
่ ช่องทางการตลาดให้กบั กลุ่มวิสาหกิจกล้วยฉาบ เช่น shopee Facebook
และ lazed
- โครงการส่งเสริมรายได้ชุมชนควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการไลฟ์ สดขายของ
ออนไลน์

ผู้รบั ผิดชอบ อาจารย์ วิ ชานนท์ ผ่องจิ ตต์
อาจารย์ สันติ คู่กระสังข์
เบอร์ติดต่อ 085-0088845 หรือ 080-1141043

