การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศักยภาพตําบล

กําแพงเพชร

ข้อมูลพื้นที่ตําบล

ประเมินตําบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

กลไกการดําเนินงานดําเนินงาน

ตําบลไตรตรึงษ์ เป็ นที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตก
ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก สลับพื้นที่ราบลุ่ม คนใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทัว่ ไป และเกษตรกรรม
ทํา ไร่ ทํา นา ตามลํา ดับ จํา นวนครั ว เรื อ นทั้ง หมดมี
ทั้งสิ้น 1,945 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 5,354
คน แบ่งเป็ นเพศชาย 2,619 คน เพศหญิง 2,735 คน
จากข้อ มูล TPMAP พบว่ ามีปัญหาด้ายรายได้ ด้าน
สุขภาพ และด้านการศึกษา จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่
เกิดขึน้

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

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

คณะทํางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลเขาคีริส
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาํ บลเขาคีริส
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตําบล
ส่งมอบโครงการให้กับตําบล

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

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

English Literacy

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

จากข้อ มูล TPMAP ปี 2562 ความต้อ งการพื้ นฐานทั้ง 5 มิติ จาก
ประชากรที่สาํ รวจใน 13 หมู่บา้ น จํานวน 5,354 คน พบว่ามีปัญหาความยากจน
รายด้านอยู่ทั้งหมด 39 คน โดยในด้านรายได้มีปัญหามากที่ส ดุ จํานวน 21 คน
ประกอบด้วย คนในหมู่ที่ 11,12 และ 15 รองลงมาเป็ นด้านการเข้าถึ งบริ การ
ของรัฐ จํานวน15 คน ซึ่งประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 12

การพัฒนาพื้นที่
1.โครงการพัฒนาทักษะในการ
สร้างอาชีพ

2.โครงการการพัฒนาสินค้า
OTOP

ประเมินตําบล
ที่มง่ ุ สค่ ู วามอยูร่ อด (หลัง)

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านใบไม้ล ดโลกร้อ น
ตําบลไตรตรึงษ์
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเกษตรแบบพอเพียงและการ
ป ลู ก ผั ก ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ตํ า บ ล
ไตรตรึงษ์
กิ จกรรมที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้ผลิตภัณฑ์เห็ดตําบลไตรตรึงษ์
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบตราสิ น ค้า ชุม ชนตํ า บล
ไตรตรึงษ์
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนตําบล
ไตรตรึงษ์
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การตลาดออนไลน์

Social Literacy

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

Digital Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1.ทําการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั เห็ดฟางที่
บานและขายไม่ได้ราคา นํามามาแปรรูป
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นแหนมเห็ด และขาย
ในราคาถุงละ 50 บาท
2.กําจัดขยะทางธรรมชาติโดยการนํามา
ผลิตเป็ นจานใบไม้ลดโลกร้อน และสร้าง
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ และขายในราคาใบละ
0.50 บาท

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ผูท
้ เี่ ข้า

ร่วมการอบรม สามารถใช้ทกั ษะนําไป
ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
-จากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทําให้
เห็นว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อ
การเรียนรูท้ กั ษะอาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
1.ประชาสัมพันธรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ใหเพิ่มมากขึ้น

2.ชวยสนันสนุนการสรางชองทางการตลาดออนไลน และสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อยกระดับสินคาภายในตําบล
3.ในเฟสตอไปจะนํามาสรางรายไดใหเห็นเปนรูปธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําพื้นที่

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ 089-9151880

