การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2

3

4

1

2

3

4

เข้าถึงบริการรัฐ

5

6

13

14

15

16

15

16

่ วำมยง่ ั ยืน
ทีม
่ ง
ุ่ สูค
(หล ัง)

7

8

9

10

11

12

13

14

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่ เพิ่ม
สรุปผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จํานวน 20 คน
2. ผู้รับจ้างทั้ง 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

1.00
การศึกษา

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หมดหนี้มีออม
-ครบเครื่องเรื่องลงทุน

Literacy
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาพื้นที่
สํารวจคัดเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ตําบลจัดอบรมการทอผ้ากะเหรี่ยงและ
การแปรรูปกล้วยเพื่อส่งเสริมการ
ยกระดับสินค้าOTOP ในชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน จํานวน 8
ฐานและเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

Social Literacy

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานฯ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในทีท่ าํ งาน

Digital Literacy
-การรู้เท่าทันสื่อ
-พลเมืองดิจิทัล

3. เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
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โจทย์ที่ 2 ประชาชนในพืน้ ที่
ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
ที่ เป็นหลักแหล่ง
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การลงพื้นที่สํารวจสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ความเป็นอยู่

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่สํารวจ 14
หมู่บ้าน จํานวน 6,301 คนพบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด 1,253 คนโดยใน
ด้านรายได้มีปัญหามากที่สุด จํานวน 829 คนประกอบด้วย คนในหมู่ที่ 1- 14
รองลงมาเป็นด้านการศึกษาจํานวน 417 คน ประกอบด้วยคนในหมู่ที่ 1-14
รองลงมาเป็นด้านการสุขภาพ จํานวน 5 คน

โจทย์ ที่ 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ชุ ม ชนยั ง ไม่ ขึ้ น เป็ น สิ น ค้ า
OTOP แ ล ะยั ง ไม่ เ ป็ น ที่
ดึงดูดใจของตลาด

11

ประเมินตำบล

Financial Literacy

1.00
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คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม

1.00

สุขภาพ

9

ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลขะเนจื้อและผู้นําชุมชน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

1.00

8

กลไกการดาเนินงาน

ตําบลขะเนจื้อตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมีพื้นที่ประมาณ
202,231 ไร่ มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 10,922 คน จําแนกเป็น
เพศชาย 5,608 คน เพศหญิง5,314 คนมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมและอาชีพ
รองคืองานทอผ้า/จักรสานจากประเด็นปัญหาในพืน้ ที่พบว่าตําบลขะเนจื้อมี
ปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้านรายได้และความเป็นอยู่จึงเป็นที่มาของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
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4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-เดิมประชาชนไม่มีกลุ่มหลังตําบลขะเนจื้อมีการ
รวมกลุ่มในการทําดินชีวภาพเพือ่ นําไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวเพิม่ ขึ้นจํานวน 1 กลุ่ม
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 2 แบบ ผ้าทอ
กะเหรี่ยง,กล้วยอบเดิมไม่มีรายได้และหลังรายได้
เพิ่มขึ้น 600/เดือน

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ผู้สูงวัยที่ได้

เข้า
ร่วม สามารถใช้ทักษะนําไปประกอบอาชีพ
และพึ่งพาตนเองได้
-จากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จึงทําให้เห็น
ว่าชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพเป็นส่วนใหญ่รายได้เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทําให้ไม่ สามารถลง
พื้นที่สํารวจและจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง
2. คณะผู้จัดการโครงการควรมีการประชุมวางแผนกันมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่าง
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา เบอร์ติดต่อ 081-1118176
ผศ.มัลลิกา ทองเอม เบอร์ติดต่อ 089-9616749
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด

