การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลปางตาไว อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาแพงเพชร
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ยังไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ศักยภาพตาบล
1

2

4

3

5

7

8

9

10

11

12

13

16

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน
ตาบลปางตาไว ห่างจากอาเภอปางศิลาทองประมาณ 14 กิโลเมตร
ห่างจากอาเภอเมืองกาแพงเพชร 84 กิโลเมตร มี 11 หมู่บา้ น จานวน
ประชากรทัง้ สิ้น 8,396 แยกเป็ น เพศชาย 4,246 คน เพศหญิง
4,150 คน จานวนครัวเรือนทัง้ หมด 1,791 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ
การเกษตร เป็ นหลัก ได้แก่ ทาไร่ ทานา รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทาสวนไม้ผล
ยางพารา และสวนผัก จากข้อมูล TPMAP พบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ
ด้านการศึกษา และด้านรายได้ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึน้

นาข้อมูลตัวชี้วัดจาก TPMAP พื้น ที่ตาบลปางตาไวลงพื้นที่ส ารวจศั กยภาพ ปั ญหาและความต้องการ
ของชุมชนร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา ผูน้ าชุมชนและประชาชน และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูล ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
วางแผน เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา และดาเนินการประสานการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ตาบลปางตาไว
ติดตาม ประเมินผล และสรุปการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมส่งมอบโครงการให้กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลลัพธ์

รายได้
0.93

0.96

ความเป็ นอยู่

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 20 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
0.93

0.98

Social Literacy

Financial Literacy
สุขภาพ

- การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
- จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

- ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
- หมดหนี้มีออม
- ห้องเรียนกองท ุนรวม

การศึกษา

จากข้อ มูล TPMAP ปี 2561 ความต้อ งการพื้ น ฐานทั้ ง 5 มิ ติ จาก
ประชากรที่สารวจใน 11 หมูบ่ า้ น จานวน 8,396 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่
ทัง้ หมด 26 คน โดยด้านสถานภาพด้านรายได้มีปัญหามากที่สดุ จานวน 15 คน ประกอบด้วย
คนในหมูท่ ี่ 1,2,3,10 รองลงมาเป็ นถานภาพด้านสุขภาพจานวน 8 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่
2,8 และน้อยที่สดุ คือสถานภาพด้านการศึกษาจานวน 3 คน ประกอบด้วยคนในหมูท่ ี่ 10

Digital Literacy

English Literacy

- การรูเ้ ท่าทันสื่อ
- พลเมืองดิจิทลั
- การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพื้นที่
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1 : โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ

2 : โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

3 : โครงการจัดการขยะอินทรียใ์ น
ชุมชน

กิจกรรมที่ 1 : จัดกิ จกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ได้แ ก่ พริ ก
แกง สบู่สมุนไพร เห็ ดนางฟ้าสามรส
และกระยาสารท ส่งเสริมความรูด้ า้ น
การตลาด การพั ฒ นาสลากและ
บรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมที่ 2 : จัดกิ จกรรมอบรม
เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ารใช้ ป ระโ ยชน์ จ าก
สมุนไพรเพื่ อ สุข ภาพ และอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารรั บ ประทานอาหารให้
เหมาะสมกั บ การดูแลผูส้ งู อายุ เช่น
กลุม่ โรคเสี่ยง การออกกาลังกาย
กิจกรรมที่ 3 : จัดกิ จกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการขยะอิ นทรี ย์ใน
ชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยลดปริ มาณ ขยะ
สามารถเปลี่ ยนขยะเป็ นปุ๋ ยอิ นทรี ย์
ลดต้นทุนเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีพ่ ัก,โรงแรม

52

ร้านอาหารในท้องถิ่น

1
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31

21
49

อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

- โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
เกิดผลิตภัณฑ์สง่ เสริมอาชีพให้กับชุมชน จากเดิม 2
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พริกแกงและกระยาสารท เพิ่มขึน้ 2
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เห็ดนางฟ้าสามรส และสบู่สมุนไพร
- ในการอบบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพร เดิม 1 ผลิตภัณฑ์ คือ ลูกประคบ เพิ่มขึน้ 1
ผลิตภัณฑ์ คือ แคปซูลสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
- โครงการจัดการขยะอินทรียใ์ นชุมชน ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
อินทรียท์ ดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เดิมกิโลกรัมละ 15 บาท
เหลือกิโลกรัมละ 5 บาท

- การส่งเสริมสุขภาพให้กับผูส้ งู วัย รวมทัง้ การ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
จากเดิมมีสมาชิกผูส้ งู อายุ 11 คน เพิ่มเป็ น 50 คน
- เกิดการรวมกลุม่ ฝึ กอาชีพในชุมชน จากเดิมมี
สมาชิก 6 คน เพิ่มขึน้ เป็ น 25 คน

ข้อเสนอแนะ
1. ในการส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริ มสุขภาพชุมชน ควรมีการส่งมอบโครงการให้กับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
2. โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมด้านการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์เอนก หาลี
โทร 088-4392538
อาจารย์ธนากร วงษศา โทร 090-1541429

