การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลเขาคีรสิ อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่ม่งุ สูค
่ วามยัง่ ยืน (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลเขาคีริส ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร มีพื้นทีป่ ระมาณ 81,20 ไร่ มีทงั้ หมด 18 หมูบ่ า้ น
มีประชากรทัง้ หมด 6,256 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 3,994 คน
เพศหญิง 2,262 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกร อาชีพรองคือ
อาชีพรับจ้าง จากประเด็นปั ญหาในพื้นทีพ่ บว่า ตาบลเขาคีริสมี
ปั ญหาในเรื่องด้านรายได้ ด้านสุขภาพและความเป็ นอยู่ จึงเป็ น
ที่มาของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ดั จาก TPMAP พื้นที่ตาบลเขาคีริสมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พือ่ วิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปั ญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วัดใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลเขาคีริส
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปั ญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาบลเขาคีริส
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กบั ตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กบั ตาบล

ผลลัพธ์

0.96

รายได้

ความเป็ นอยู่
0.99

0.99

สุขภาพ

0.99

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

Financial Literacy

0.98

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก
ประชากรที่สารวจใน18 หมูบ่ า้ น จานวน 6,252 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนด้านรายได้มาก
ที่สดุ จานวน 214 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ 1,2,3,4,6,7,12,14,17 โดยในด้านการศึกษา
รองลงมา จานวน 96 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1-18 รองลงมาเป็ นด้านความเป็ นอยู่
จานวน 31 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,2,3,5,18 และน้อยที่สดุ คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
จานวน 1 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data
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การพัฒนาพื้นที่
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แหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั ,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่นา่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
อาชีพให้แก่ผสู้ งู อายุ

2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริม
การออกกาลังกาย และส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ประกอบด้วย การทา
ดอกไม้จนั ทน์และการสานตะกร้า
ผูส้ งู อายุตาบลเขาคีริส
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดย มีการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ทนั สมัยแข็งแรง และมีโลโก้
และตราสินค้าที่สวยงาม และ
กิจกรรมอบรมช่องทางการให้
ผูป้ ระกอบการ
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิง
ปฎิบตั กิ ารพัฒนาการศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวที่มอี ยูใ่ ห้นา่ สนใจ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1.ผูส้ งู อายุในชุมชน ความสนใจด้านการออกกาลัง
กายมากขึน้ และผูส้ งู อายุมรี ายได้จากการทา
ดอกไม้จนั ทน์ จากเดิม เป็ น 0 มีรายได้เพิ่มเป็ น
1,000 บาท/เดือน
2.ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้
แก่น์ า้ พริก พริกแกง และกล้วยฉาบ และมีการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ จากราคาเดิม 20 บาท เป็ น 30
บาท และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ทาง facebook
shopee lazada
3.ตาบลเขาคีริสมีแหล่งท่องเที่ยว เดิมมี 4 สถานที่
เพิ่มขึน้ จานวน 3 สถานที่ 1.นาตาสน 2.วัดพระนอน
3.วัดเขาคีริส

ผลลัพธ์เชิงสังคม
-การส่งเสริมสุขภาพให้กบั ผูส้ งู วัย รวมทั้งการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
-จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทาให้
ผูป้ ระกอบการมีรายได้เพิ่มขึน้ จากเดิมและเกิดช่อง
ทางการขายออนไลน์ ทาง facebook shopee lazada

ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน และนวัฒนกรรมการท่องเที่ยว
ให้มพี ื้นที่ขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โทร 086-9250409
ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ โทร 084-7414656

