การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ําบล

.....................
ตําบลที่อยูร่ อด
ศักยภาพตําบล
........
กลไกการดําเนินงาน

ตําบลกระตีบมีพ้นื ที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร/ 24,375 ไร่
โรงเรี ยน 5 แห่ง วัด 2 แห่ง จํานวนประชากร 8,983 คน
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

กหดกหด

คณะทีมงานได้วางแผนงานภายในทีม แล้วลงพื้นที่สาํ รวจเก็บข้อมูล
สอบถามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน จากนั้นประสานงานร่ วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น รพ.สต. อบต.
ประชาชนในชุมชนและเอกชนในพื้นที่ แล้วลงพื้นที่จดั กิจกรรมตามแผนที่วางไว้

ผลลัพธ์

TPMAP ความต้ องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
1. ด้านสุ ขภาพ: ประชาชนส่วนใหญ่ออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ทุกครัวเรื อนได้มีการจัดเตรี ยมยาสามัญประจําบ้านไว้อย่างเหมาะสมและ
ดูแลบ้านของตนเองได้อย่างดีถูกสุ ขลักษณะได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
2.ด้านความเป็ นอยู:่ มีน้ าํ อุปโภค บริ โภคที่สะอาดเพียงพอตลอดปี
3. ด้านการศึกษา: ประชาชนอายุ 15 – 59 ปี มีทกั ษะอ่านเขียนภาษาไทยได้และคิดเลข
พื้นฐานได้เป็ นอย่างดี
4.ด้านรายได้: ประชาชนอายุ15 – 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ในการหาเลี้ยงชีพ
ครอบครัวตนเอง
5. ด้านการเข้าถึงบริ การของรัฐ: ผูผ้ พู ้ ิการและผูส้ ู งอายุ ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน หรื อภาครัฐและเอกชนเท่าที่ควร

การพัฒนาพืน้ ที่
1. ชุมชนมีความหลากหลายทั้งในแง่
ของอาชีพและวัย ส่ งผลให้มี
พฤติกรรมและความสนใจต่างกัน ทํา
ให้หาโจทย์ร่วมกันได้ยาก
2. ชุมชนทําเกษตรแบบดั้งเดิม อาศัย
ประสบการณ์และการเลียนแบบแต่
ขาดการความรู ้ความเข้าใจที่แท้จริ ง
3. กลุ่มวิสาหกิจไม่แน่นแฟ้นและการ
พัฒนาทักษะด้านการจัดการให้อยูร่ อด
แบบยัง่ ยืนได้
4. ชุมชนยังขาดการจัดการสถานการณ์
โควิดอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยตนเอง

1. จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรม
สนับสนุนตามความต้องการของ
กลุ่ม และค้นพบโจทย์เพิ่มเติมในการ
ขยายการตอบสนองชุมชน
2. ส่ งเสริ มกลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลาดุกด้านการ
จัดการสุ ขอนามัยบ่อเลี้ยงโภชนาการ
และพัฒนาอาหารแบบแห้ง
3. ส่ งเสริ มกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนอง
ยายนุ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตตลักษณ์ของ
ชุมชน
4. สนับสนุนร่ วมมือการจัดการโควิด
ของชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพโดยการ
สื่ อสารแบบใช้สื่อออนไลน์

ตําบลมุ่งสู่ความยัง่ ยืน

การจ้ างงาน
ประชาชน 5 คน
บัณฑิตจบใหม่ 7 คน
นิสิตนักศึกษา 1 คน
Community Big Data
ประกอบไปด้วย
-แหล่งท่องเที่ยว
-ร้านอาหารในท้องถิ่น
-อาหารที่น่าสนใจ
-พืชในท้องถิ่น
-สัตว์ในท้องถิ่น
-แหล่งนํ้าในท้องถิ่น

พัฒนาทักษะ
1) Digital Literacy 2) Social Literacy
3) English Literacy 4) Financial Literacy
คณะทีมงานได้เรี ยนรู ้ ทักษะด้านต่างๆ และสามารถนําไป
ต่อยอดองค์ความรู ้ในชีวิตประจําวันในอนาคต
การยกระดับเศรษฐกิจและสั งคมรายตําบลแบบบูรณาการ
- คณะทีมงานได้เข้าไปมีบทบาทในชุมชน ในเรื่ องของการ
สร้างองค์ความรู ้
- การเสริ มสร้างทักษะอาชีพ
- การช่วยเหลืองานด้านการจัดการ Covid-19 ให้กบั ชุมชน

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ

รายได้ เพิม่ ขึน้
- ถ่ายทอดองค์ความรู ้การทําผลิตภัณฑ์ มี
แนวโน้มสร้างรายได้เมื่อต่อยอดเป็ น
อาชีพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู ้การจัดการ
สุ ขอนามัยและพัฒนาอาหารปลาดุกแบบ
แห้ง มีแนวโน้มลดต้นทุนธุรกิจในระยะ
ยาว
การเพิม่ ผลิตภาพ
-โอกาสลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 5-10 %
เป็ นอย่างน้อย

ผลลัพธ์ เชิงสังคม
- คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีข้ นึ
- มีปฎิสัมพันธ์ร่วมมือในกันทั้ง 2 ฝ่ าย
- คนในชุมชนมีทกั ษะสัมมาอาชีพ
- มีการจัดตั้งศูนย์พกั คอยสําหรับรักษา
ผูป้ ่ วยโควิดเบื้องต้น
- มีการรวมกลุ่มกันสอดส่ อง ดูแล
ประสานงานกับคนในชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
- อว. ควรให้กรอบเวลาในการรายงานผล และสร้างระบบรายงานผลที่ง่ายต่อการใช้งาน
- อว. ควรปรับกรอบการใช้งบประมาณให้ยดื หยุน่ เพื่อความคล่องตัวต่อการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับบริ บทชุมชน

ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ดร.สุ กญ
ั ญา วิชชุกจิ เบอร์ ตดิ ต่ อ: 0969202496
หน่ วยงาน: วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
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