กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล โคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัด นรำธิวำส
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์

ประเมิน (หลัง)

ประเมิน (ก่อน)
บรรลุ 1 เป้าหมาย
เป็ นตาบลที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด

ศักยภำพตำบล
ข้ อมูลพื้นทีต่ ำบล

บรรลุ 14 เป้าหมาย
เป็ นตาบลมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
กลไกกำรดำเนินงำน

ครัวเรือนทั้งหมด
8,231 ครัวเรือน
- จำนวนประชำกรทั้งหมด
22,155 คน
- จำนวนประชำกรเพศชำย
11,162 คน
- จำนวนประชำกรเพศหญิง
10,993 คน
- จำนวนประชำกรช่วงอำยุ 0 ปี – 15 ปี
2,626 คน
- จำนวนประชำกรช่วงอำยุ 15 ปี – 59 ปี
9,213 คน
- จำนวนประชำกรช่วงอำยุ มำกกว่ำ 60 ปี 1,856 คน
- ครัวเรือนทีได้รับกำรสำรวจ
4,215 ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่ยำกจน
860 ครัวเรือน
- คนทีได้รับกำรสำรวจ
13,695 คน
- คนยำกจน
3,216 คน
- คนจนเป้ำหมำย
998 คน
- ระยะทำงจำกสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
ถึงสำนักงำนเทศบำลตำบลโคกเคียน
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กร บ น
กำรกำรมี น

ผลลพ ์
- เกิดกำรจ้ำงงำน ประชำชนทั่วไป บัณทิต หม่ ละ นักศึกษำ นพืน้ ที่ครบ 22 อัตรำ
-ผ้รับจ้ำงงำนได้เ ้ำรับกำรพัฒนำทักษะ ด้ำน Digital Literacy (อบรม ล้ว 22 คน)
English Literacy (อบรม ล้ว 6 คน) Financial Literacy (อบรม ล้ว 6 คน)
ละ Social Literacy (อบรม ล้ว 6 คน) ล้ว
- เกิดกำรจัดทำ อ้ มล นำด หญ่ องชุมชน (Community Big Data)
- ยกระดับเศรษฐกิจ ละสังคมรำยตำบล บบบรณำกำรโดยมหำวิทยำลัยเป็น
System Integrator

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ตวช้ว

คาอ ิบา

จานวนคนจน
ปา มา ตกตวช้ว
(คน)

8

ครัวเรือนมีควำมมั่นคง นที่อย่อำศัย ละบ้ำนมี
สภำพคงทนถำวร

11

10

ครัวเรือนมีน้ำ ช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ
ลิตรต่อวัน
คนอำยุ

คนอำยุ

จากประชากรสารวจ 13,695 คน

คนจน 998 คน

ปี มีอำชีพ ละรำยได้

ปี ึ้นไป มีอำชีพ ละรำยได้

2
256

184

มูบ้าน/ชมชน

ผลลพ ์ ชิง ศรษฐกิจ

้าน

หม่ 1 หม่ 3 หม่ 7 หม่
11

ความ ปนอ ู

หม่ที่ 2 หม่ที่ 7

ความ ปนอ ู

หม่ 7 หม่ 10 หม่ 2 หม่
6หม่ 11 หม่ 5
หม่ 2 หม่ 7 หม่ 5 หม่ 8
หม่ 10 หม่ 11 หม่ 12

้านรา

้

้านรา

้

- รำยได้เพิ่ม ึ้น 3% คิดเป็น 1,278,868 บำทต่อปีต่อโครงกำร
- รำยจ่ำยลดลง 5% คิดเป็น 642,509 บำทต่อปีต่อโครงกำร

ข้อมูลจากระบบ PBM 27 กรกฎาคม 2564

ผลลพ ์ ชิงสงคม
กำรพัฒนำพื้นที่
- กิจกรรมส่งเสริม ละสนับสนุนโรงเรือนอัจฉริยะด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ละนวัตกรรม
- กิจกรรมส่งเสริม ละสนับสนุนกำรทำเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ละนวัตกรรมทำงด้ำนกำรเกษตร
- กิจกรรมกำรจัดอบรมหลักสตรระยะสั้นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ละนวัตกรรมทำงด้ำนกำรเกษตร
- กิจกรรมอบรมหลักสตรระยะสั้น ห้ควำมร้ ละทักษะเกี่ยวกับงำนซ่อมบำรุงรถจักรยำนยนต์ ละงำนบริกำรซ่อมเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตร ละ ห้ควำมร้ ละทักษะเกี่ยวกับงำนบริกำรเดินสำยไฟฟ้ำภำย นอำคำร ละซ่อมเครื่อง ช้ไฟฟ้ำภำย นครัวเรือน
- กิจกรรม ห้ควำมร้งำนสี งำน ัดผิว ละกำรเดินระบบไฟฟ้ำภำย นครัวเรือน ละศำสนสถำน นชุมชน
- กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบออำชีพกำรตลำดออนไลน์ ละกำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ องผลิตภัณฑ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอ
เมือง จังหวัดนรำธิวำส
- โครงกำรกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
- กิจกรรมอบรมกระบวนกำรผลิตเครื่อง กงสำเร็จรปไก่กอ ละเพื่อสร้ำงรำยได้ ห้กับชุมชน
- กิจกรรมอบรมหลักสตรระยะสั้นกำรฝึกทำผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรค
- กิจกรรมกำรสร้ำงเอกลักษณ์ผ้ำมัดย้อมด้วยสีธรรมชำติ
- กิจกรรมกำรผลิตชำเ ียวต้นอ่อน ้ำวหอมกระดังงำ
- กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ ้ำวเกรียบสมุนไพร - กิจกรรมกำร ปรรปวัสดุเหลือทิ้งจำกต้น ้ำว ละต้นกระจดเพื่อเพิ่มรำยได้
ห้กับชุมชน
- กิจกรรมกำรผลิต ป้งสำคหลำกสี - กิจกรรมอบรมกำรจัดทำหน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ ห้ ก่ประชำชน

- เนื่องจำกกำรลงพื้นที่ นช่วงโควิด-19 ระบำดจึงเป็นผลยำกต่อกำรทำงำนร่วมกับองค์กรกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริม ละพัฒนำทักษะอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ ละลดรำยจ่ำย
น ก่ชุมชน
- ำด หล่ง ้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัด กิจกรรมฝึกทักษะอำชีพ ทักษะกำรจัดกำร กลุ่มผลิต
ละมีวัตถุดิบ นชุมชนเพื่อเพิ่มรำยได้
- กิจกรรมสนับสนุน กำรจัดกำรน้ำ ห้เ ้ำถึงทุกพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมทุกประเภท
- กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรจัดตั้งเพื่อจำหน่ำยผลผลิต สินค้ำ จำกกำรทำเกษตรปลอดภัย
- ผ้ประกอบกำรได้มีกิจกรรมทำควำมดี ละชำวบ้ำนได้ปฎิบัติตำม
- ไม่มีกำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ละไม่มีควำมร้ นกำรทำบัญชีที่ถกต้อง

ข้อ สนอแนะ ควรมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนือ่ ง เพื่อสร้ำงรำยได้ ห้กับประชำชน
ผู้รบผิ ชอบ อาจาร ์ ร.อาสลน ิ ล
บอร์ติ ตอ 089-6582914 คณะวิ าศาสตร์และ คโนโล

