การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
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กลไกการดาเนินงาน

ตำบลอุ้มผำง ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก มีพื้นที่ประมำณ
1,548,125 ไร่
มีทั้งหมด 6 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งหมด 5,937 คน จำแนกเป็นเพศชำย
3,113 คน เพศหญิง 2,824 คน มีอำชีพหลักเป็นเกษตรกรรม และ
อำชีพรองคือเลี้ยงสัตว์,ร้ำนค้ำร้ำนหำร,รีสอร์ท จำกประเด็นปัญหำใน
พื้นที่พบว่ำ ตำบลอุ้มผำงมีปัญหำในเรื่องของสุขภำพ ด้ำนรำยได้ และ
ควำมเป็นอยู่ กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ จึงเป็นที่มำของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

นาข้อมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลอุม้ ผางมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนาตาบล
คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลอุม้ ผาง

ต.อุ้มผำง

จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่
ตาบลอุม้ ผาง
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กับ
ตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้ำถึงบริกำรรัฐ

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

0.90

สุขภำพ

ผลลัพธ์

ควำมเป็นอยู่

กำรศึกษำ

จำกข้อมูล TPMAP ปี 2561 ควำมต้องกำรพื้นฐำนทั้ง 5 มิติ จำกประชำกรที่
สำรวจใน 6 หมู่บ้ำน จำนวน 944 คน พบว่ำมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพจำนวน 60คน ประกอบด้วยหมู่ที่1-6
ด้ำนควำมเป็นอยู่จำนวน 364 คน ประกอบด้วยหมู่ที่1-5 ด้ำนกำรศึกษำจำนวน 294 คน ประกอบด้วยหมู่
ที่1-6 ด้ำนรำยได้จำนวน 216 คน ประกอบด้วยหมู่ที่1-6 ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรภครัฐจำนวน 10 คน
ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 4

Financial Literacy
-ครบเครื่องเรื่องลงทุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองทุนรวม

Social Literacy
-กำรสร้ำงทีมงำนเพื่อพัฒนำงำน
แบบมืออำชีพ
-จิตวิทยำข้ำมวัฒนธรรม

English Literacy
-ภำษำอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตำร์ทอัพอังกฤษ

Digital Literacy
-กำรรู้เท่ำทันสื่อ
-กำรรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data

การพัฒนาพื้นที่
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1 : โครงการพัฒนาระบบเกษตร
ช ุมชนและอาหารปลอดภัย ตาบล
อม้ ุ ผาง

2 :โครงการพัฒนาศักยภาพช ุมชน
ท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี ตาบลอม้ ุ ผาง

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมสร้ำงควำมรู้
กำรจัดกำรแหล่งน้ำประจำครัวเรือนเพื่อ
กำรทำเกษตรปลอดภัย และ อบรมกำร
จัดกำรแหล่งน้ำประจำครัวเรือนเพือ่ กำร
ทำเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมที่ 2 :กิจกรรมพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต.อุ้มผำง จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติกำรท่องเทีย่ วชุมชน
จัดทำข้อมูลแนะนำนักท่องเทีย่ วและ
แผนที่เส้นทำงกำรท่องเที่ยว และ จัดทำ
ออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนตำบลอุ้มผำง

แหล่ งท่ องเที่ยว
ที่พัก,โรงแรม
ร้ านอาหารในท้ องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้ องถิ่น
พืชในท้ องถิ่น
สัตว์ ในท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
แหล่ งนา้ ในท้ องถิ่น
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4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
-เดิมกลุ่มเกษตรกรรม ใช้น้ำตำมธรรมชำติในกำร
เพำะปลูกข้ำว หลังจำกจัดกิจกรรมทำให้เกิดฝำย
ขึ้นมำ 1ฝำย บริเวณหมู่ที่ 1 ทำให้กลุ่มเกษตรกรรม
มีน้ำไว้ใช้ในกำรเพำะปลูกข้ำวเพิ่มขึ้น
-เดิมกลุ่มรีสอร์ทโฮมสเตย์ร้ำนค้ำภำยในชุมชนไม่มี
แบบสินค้ำและแผนที่ท่องเที่ยวหลังจำกจัดกิจกรรม
ทำให้ร้ำนค้ำมีแบบสินค้ำไว้ใช้4แบบและแผนที่
ท่องเที่ยว 1 แผน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-หลังจำกที่มีกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรและจัดทำฝำยมีชีวิต
ขึ้นกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 สำมำรถใช้น้ำในกำร
ทำกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอในช่วงฤดูร้อน
-หลังจำกที่มีกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกลุม่ รีสอร์ทโฮมสเตย์
ร้ำนค้ำ ต่ำงๆ ได้มีแผนที่ในกำรนำเที่ยวภำยในชุมชนของ
ตนเอง และกลุ่มร้ำนค้ำยังมีแบบตรำสินค้ำบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นของตนเองและชุมชน
จำกกำรรวมกลุ่มอำชีพ ต่ำงๆภำยในชุมชนจึงทำให้เห็นว่ำ
ชุมชนตำบลอุ้มผำงมีควำมเข้มแข็งและพร้อมต่อกำร
เรียนรู้ทักษะอำชีพเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1. โครงกำรเกษตรชุมชนและอำหำรปลอดภัย ควรมีกำรส่งเสริมรำยได้ในเรื่องของกำรเพำะปลูกพืชไร่
ใหม่ๆให้กับภำยในชุมชน
2. โครงกำรท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี ควรมีตลำดใหม่ๆให้กับสินค้ำภำยในชุมชนหรือสินค้ำของคนใน
ชุมชน และทำโปรแกรมเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ๆกำรปรับธุรกิจให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำพื้นที่
ผศ.คมสันต์ นำควังไทร โทร 092-3639799
อำจำรย์สุธิดำ ทับทิมศรี โทร 094-3539429

