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อาเภอ ด่านมะขามเตี้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ศักยภาพตาบล > ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง
(11)

(13)

ข้อมูลพืน้ ที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลจรเข้เผือก อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การดาเนินงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเล็งเห็นว่า การสร้างความร่วมมือ
ของอ าเภอด่า นมะขามเตี้ย เป็ นระยะทาง 18 กิโ ลเมตร โดยมี จ านวนครัวเรือน 3,752
ครัวเรือน จานวนประชากรทั้งสิ้น 11,118 คน แบ่งเป็น ชาย 5,620 คน หญิง 5,498 คน ซึ่ง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ, หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก,
หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง, หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ, หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง, หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน,
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง, หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์, หมู่ที่10
บ้านทุ่งทองพัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านสวนงิ้วพัฒนา, หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา ทั้งนี้ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์เป็นหลัก มีโรงเรียน 15 แห่ง และศาสน
สถาน 11 แห่ง

ในท้องถิ่นนั้นจะสามารถช่วยให้การดาเนินงานนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลจรเข้เผือก ศูนย์การศึกษานอกระบบอาเภอด่านมะขามเตี้ย และ
พัฒนาชุมชนอ าเภอด่า นมะขามเตี้ย แลกเปลี่ย นข้ อ มูลและประสานงานในการเข้ า ถึ ง
ประชาชนที่ลาบาก ขาดอาชีพ ขาดรายได้ และดาเนินการด้านการประสานงานกับปราชญ์
ชุมชนและผู้นาชุมชนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างชีพ รวมกลุ่ม และสร้างช่องทางการขายต่าง ๆ ด้วยการ
ดาเนินโครงการในลักษณะนี้ แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ป ระชาชนในพื้นที่ก็ยัง
สามารถที่จะดาเนินโครงการต่อได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืนต่อไป

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ผลลัพธ์

1. การจ้ า งงาน ด าเนิ น การจ้ า งงานบุ ค คล จ านวน 18 อั ต รา ได้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต จบใหม่
10 อัตรา, ประชาชน 5 อัตรา และนักศึกษา 3 อัตรา
การเข้าถึง
ความเป็นอยู่
2 . กา รพั ฒ นา ทั กษะข อง ผู้ ถู ก จ้ า ง ง า น โ ดย ทุ ก คนเข้ า อ บรมพั ฒ นาทั ก ษะ
บริการของรัฐ
4 หลักสูตรครบถ้วน ได้แก่ 1) Digital Literacy 2) English Literacy 3) Social Literacy
และ 4) Financial Literacy ทั้งนี้ผู้ถูกจ้างงานที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ก.พ.ร. นั้นได้เข้า
การศึกษา
รายได้
อบรม TDGA จานวน 7 รายวิชา
3. กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ คือ การยกระดับ
สินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล
การพัฒนาพื้นที่ : การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล
4. ข้อมู ล Community Big Data มีก ารสารวจข้อ มูล 10 หมวดหมู่ รวมจ านวน 230
โจทย์ของพื้นที่ : มีความต้องการในการสร้างอาชีพและรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดโค รายการ
วิด-19 จึงกาหนดการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ผลลัพธ์เชิง
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด, การพัฒนา
ผลลัพธ์เชิงสังคม
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก
เศรษฐกิจ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแปรรูปวัตถุดิบชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน : 1. รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น 1. ด้านสุขภาพ : ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัคร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกอัญชัญ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะกรูด, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้น 1,000 บาท/คน/ สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
กระดูกไก่ดา
เดือน
2. ด้านความเป็นอยู่ : มีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและที่พักอาศัยไม่
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาดยุคนิวนอร์มอล : 2. ลดต้ น ทุ น การ มั่นคงและปลอดภัย
สร้างตราสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาดยุคนิวนอร์มอล, เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 3. ด้านการศึกษา : หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพ, ร่วมกันออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และแบรนด์
ด้วยการแปรรูป
การศึกษาของเด็ก
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ชุมชน : ร่วมกับผู้ประกอบการใน 3. วัตถุ ดิบ ที่อยู่ใน 4. ด้านรายได้ : ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนในการฝึกอาชีพ
พื้นที่สร้างร้านค้าออนไลน์, ร่วมมือบกับศูนย์การศึกษานอกระบบ, สร้างเครือข่าย OCCC ท้ อ งถิ่ น มี ผ ลผลิต และผลักดันให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกทาง
ทาง Social Network เพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นที่ต่าง ๆ
ที่เพิ่มขึ้น
หนึ่ง
สุขภาพ

1. ด้านสุขภาพ พบว่า ประชาชนไม่มีการ
ใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม จานวน 50 คน
และคนที่ มี อ ายุ 35 ปี ขึ้ น ไป ไม่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสุขภาพประจาปี จานวน 20 คน
2. ด้านรายได้ พบว่า คนอายุ 60 ปีขึ้นไป
ไม่มีอาชีพและรายได้ จานวน 90 คน

5. ด้านค่านิยม : ประขาขนในตาบลสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
โดยการมีส่ว นร่ว มกับ โครงการหรือ กิจ กรรมต่า ง ๆ ขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบล ตลอดจนได้รับการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการโครงการในภาพรวมนัน้ จาเป็นต้องดาเนินการอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของผู้ถูกจ้างงาน และการติดตามโครงการอย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่หลากหลาย เพือ่ ให้สามารถพัฒนาตาบลได้ครบทุกมิติ

