การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบ ุรี จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามพอเพียง (หลัง)

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลปางมะค่ า ตั้ง อยู่ในเขตอ าเภอขาณุว รลักษบุรี จั งหวั ด
กาแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด
24 หมู่บา้ น มีประชากรทัง้ หมด 17,681 คน จาแนกเป็ นเพศชาย
8,850 คน เพศหญิง 8,831 คน มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม
อาชีพรอง ค้าขาย จากประเด็ นปั ญหาในพื้ นที่พบว่ า ตาบลปาง
มะค่ามีปัญหาในเรื่องของด้านรายได้ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่
เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลวังหินมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลปางมะค่า
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นทีต่ าบลปางมะค่า
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล
0.99

รายได้

ความเป็ นอยู่

0.95

0.92

0.93

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 19 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 19 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

0.98

สุขภาพ

ผลลัพธ์

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จาก ประชากรที่สารวจใน 24
หมู่บา้ น จานวน 9,857 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด 637 คน โดยใน
ด้านสถานภาพด้านรายได้มปี ั ญหามากที่สดุ จานวน 714 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 1,3,5,7
ร อ ง ล ง ม า เ ป็ น ด้ า น สุ ข ภ า พ จ า น ว น 6 8 4 ค น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค น ใ น ห มู่ ที่
1,2,3,11,15,17,18,19,20,21,22,23,24 และน้อยที่สดุ คือด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จานวน
30 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 2,23

การพัฒนาพื้นที่

Social Literacy

Financial Literacy

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
ผูท้ ี่ยา้ ยกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19
14
6
5
แหล่งท่องเที่ยว

13

ที่พัก,โรงแรม

15

ร้านอาหารในท้องถิ่น

26

1
1 : โครงการแปรรูป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเพื่ อ ส่ ง เสริ มการมีร ายได้
ให้กับชุมชนตาบลปางมะค่า

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเสวนาเวที
เสวนา ศึกษาการตลาดด้านผลไม้
แปรรูป การตลาดนาการผลิต

อาหารที่นา่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

87

11
20

พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจัดประชุม
ผูน้ าชุมชนจากหมูบ่ า้ นที่เข้าร่วม
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ตาบลปางมะค่า เพื่อจัดตัง้ กลุ่ม
เกษตรกรแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ตาบลปางมะค่า
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาองค์
ความรูแ้ ละทักษะด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ กลุม่ เกษตรกร ตาบลปาง
มะค่า

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

-ตาบลปางมะค่ามีการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรขึน้ 1 กลุม่ (จากเดิมไม่มีกลุม่ )
-ในกลุ่ ม แป รรูป ผลผลิ ตทางการ เกษตรเกิ ด
ผลิตภัณ ฑ์ใ หม่( จากเดิม ไม่มีผ ลิตภัณ ฑ์) จานวน 7
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พุทราอบแห้ง กล้วยตาก ฟ้ าทลาย
โจรอบแห้งอัดแคปซูล มะม่วงกวน(ส้มแผ่น) ชุดต้ม
ยาอบแห้ง ลาไยอบแห้ง และพริกอบแห้ง ปั จจุบันมีมี
รายได้เพิ่มขึน้ 2,000บาท/เดือน จากเดิมไม่มีรายได้
- ในโครงการเกิด ช่องทางการตลาด 2 ช่องทางที่
เกิดขึน้ ได้แก่ Page เก็บหอม และFacebook

-หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ในชุมชนตาบล
ปางมะค่า สามารถใช้ทกั ษะและความรูน้ าไปประกอบ
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้มากขึน้
-จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชนและได้ก่อตัง้ กลุม่
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขึน้ จึงทาให้เห็นว่าชุม
ขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ ักษะ
อาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็ จเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 ในพื้นที่ทาให้
การดาเนินกิจกรรมในโครงการล่าช้าไปจากแผนการดาเนินงานเดิมจึ งอยากให้กิจกรรมที่
ดาเนินการไปแต่ยังไม่แล้วเสร็จได้ดาเนินกิจกรรมต่อให้แล้วเสร็จเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนการดาเนินงานต่อไป
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
ผศ.ปรัชญา ชะอมุ่ ผล โทร 088-9959915
ผศ.ไพโรจน์ เอกอ ุฬาร โทร 081-9713653

