การดาเนินงานรายตาบล TSI
ตาบล

ลิ่นถิ่น

อาเภอ ทองผาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จังหวัด กาญจนบุรี
ประเมิน (ก่อน)

ประเมิน (หลัง)

ศักยภาพตาบล > ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง
(11)

(12)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีครัวเรือนทั้งหมด
2,938 ครัว เรือน แบ่ ง ออกเป็ น ชาย 4,211 คน หญิ ง 4,036 คน รวม
8,247 คนโดยแบ่งเขตการปกครอง หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง, หมู่ที่ 2 บ้านกุย
แหย่, หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ, หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น, หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง, หมู่
ที่ 6 บ้ า นหนองเจริ ญ , หมู่ ที่ 7 บ้ า นนามกุ ย ทั้ ง นี้ ป ระชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาสวนยางพารา มันสาปะหลัง
ข้าวโพด ขมิ้น ปาล์ม ข้าวไร่ และปลูกผลไม้ เช่น กล้วยไข่ ส้มโอ ทุเรียน
เงาะ มะละกอ ฯลฯ มีสถานศึกษา 2 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง และศาสน
สถาน 14 แห่ง

โครงการ U2T ต าบลลิ่ น ถิ่ น อ าเภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ดาเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ดาเนินการจ้างงานในชุมชน
สร้า งได้ ให้ แก่ป ระชาชน บั ณ ฑิ ต จบใหม่ และนั กศึ กษา 2.เก็บ ข้ อ มู ล
สถานภาพตาบลเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆของตาบล
3.สารวจข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ทาให้รัฐมีฐานข้อมูลในการจัดการการ
ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4.พัฒนาสินค้าประจาตาบล ได้แก่ พริกแกง
กระเหรี่ยง บ้านหนองบาง และผ้าขาวม้า บ้านพุล่อ เพิ่มศักยภาพสินค้า
ทาให้เกิดการผลิตที่รวดเร็ว เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนการผลิต พัฒนา
ความรู้ในการหาช่องทางการตลาดและการสร้างสินค้าได้อย่างเหมาะสม
ในยุคนิวนอร์มอล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ผลลัพธ์

สุขภาพ
การเข้าถึง
บริการของรัฐ
รายได้

ความเป็นอยู่

การศึกษา

1. ด้า นความเป็ น อยู่ พบว่ า เทศบาลมี
การจั ด สรรงบประมาณที่ เหมาะสมเป็น
ธรรม สามารถตรวจสอบได้ แต่ประชาชน
บางหมู่บ้าน ยังขาดแคลนที่ดินทากิน ยัง
ผลท าให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มล้ าในบาง
หมู่ บ้า น และเทศบาลมีต้ องการผลักดัน
และมีนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2. ด้านการศึกษา พบว่า คนอายุ 15-59 ปี ไม่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
3. ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนที่ดินทากิน และยังมีรายได้น้อย ขาดอาชีพที่
ยั่งยืนในกลุ่มคนบางกลุ่มหรือบางหมู่บ้าน

การพัฒนาพื้นที่ : การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนิวนอร์มอล
โจทย์ของพื้นที่ :
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแปรรูปวัตถุดิชุมชน เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาด
ในยุคนิวนอร์มอล
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตลาดเชิ งรุก ของผลิตภัณฑ์ ชุม ชน
ยุคนิวนอร์มอล

1. การจ้างงาน ดาเนินการจ้างงานบุคคล จานวน 16 อัตรา ได้แก่ บัณฑิต
จบใหม่ 6 อัตรา, ประชาชน 5 อัตรา และนักศึกษา 3 อัตรา
2. การพั ฒนาทั ก ษะของผู้ ถู กจ้า งงาน โดยทุ ก คนเข้ าอบรมพั ฒนาทักษะ
4 หลั ก สู ต รครบถ้ ว น ได้ แ ก่ 1) Digital Literacy 2) English Literacy
3) Social Literacy และ 4) Financial Literacy ทั้ ง นี้ ผู้ ถู ก จ้ า งงานที่
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ก.พ.ร. นั้นได้เข้าอบรม TDGA จานวน 7 รายวิชา
3. กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ คือ
การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล
4. ข้ อ มู ล Community Big Data มี ก ารส ารวจข้ อ มู ล 10 หมวดหมู่
รวมจานวน 207 รายการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. รายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 15
จากยอดขายในท้องถิ่น
2. ต้นทุนสินค้าลดลงร้อยละ 20
3. ราคาขายสินค้า ขายได้เพิ่มขึ้น
สองเท่ า เมื่ อ ยกระดั บภาพลักษณ์
สินค้า

1. ผู้ถูกจ้างงานมีอาชีพ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน
อย่างครบวงจร

ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของการเก็บข้อมูลศักยภาพตาบล โครงการ U2T ครรทาหน้าที่สนับสนุนและวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับพัฒนาสังคมตาบลมากกว่าเก็บข้อมูลเอง

