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ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง



ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ยั่งยืนนตำบลมุ่งสู่ควำม
เทศบำลเมื อ งเสนำตั้ ง อยู่ ท ต ำบลเสนำ อำเภอเสนำ จั ง หวั ด
ยืนเป็นตำบลมุ
สู่
พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ ห่ ำ งจำกที่ ตยัั้ ง่งศำลำกลำงจั
ง หวั ด่งพระนครศรี
อ ยุ ธ ยำ
ประมำณ 25 กิโลเมตร ห่ำงจำกกรุงเทพฯ
ประมำณ
ควำมยั
่งยืน70 กิโลเมตร สำนักงำน

เทศบำลเมืองเสนำ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยด้ำนหลังติดสถำนีขนส่งผู้โดยสำร
อำเภอเสนำ ด้ำนซ้ำยติดกับที่ว่ำกำรอำเภอเสนำ และสถำนีตำรวจภูธรเสนำ
ด้ำนขวำติดกับศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองเสนำ
เทศบำลเมืองเสนำ มีพื้นที่ประมำณ 1.2 ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่
บนพื้ น ที่ ร ำบลุ่ ม ชำยฝั่ ง แม่ น้ ำปลำยนำ ตำมถนนสำยอยุ ธ ยำ –
สุ พ รรณบุ รี ห่ ำ งจำกกรุ ง เทพฯ ตำมทำงหลวงสำยเสนำ – สำมโคก –
ปทุมธำนี ประมำณ 50 กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดสุพรรณบุรี ตำม
ทำงหลวงสำยอยุธยำ – เสนำ – สุพรรณบุรี ประมำณ 44 กิโลเมตร มีเขต
กำรปกครองเทศบำลเมืองเสนำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็ น 4 เขต คือ
ชุมชนเขต ก. ชุมชนเขต ข. ชุมชนเขต ค. และชุมชนเขต ฆ. ประชำชนส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพค้ำขำย เนื่องจำกอยู่ใกล้แหล่งโรงงำนอุตสำหกรรม และ
คนงำนจำกแหล่ งโรงงำนอุ ต สำหกรรมได้ เข้ำ มำซื้ อสิ นค้ ำ เป็ นจ ำนวนมำก
เนื่ อ งจำกพื้ น ที่ ใ นเขตเทศบำลเป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ จำกกำรประชุ ม
ปรึกษำหำรือร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐในพื้ นที่และกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำ
ตำบลเสนำทวนมีเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรประเมิน 14 เป้ำหมำย ทำให้ตำบลเสนำ
อยู่ในระดับตำบลที่พึ่งพำตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน
ประชำกร 3,711 คน

1,754 คน

1,957 คน

แบ่งกำรปกครอง

4 เขต

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตลำดสด ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพค้ำขำย
ขำดควำมรู้ เ รื่ อ งเทคโนโลยี ส่ ง ผลท ำให้ ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ในกำรใช้
เทคโนโลยีในชุมชน
2. กำรขนส่งในชุมชนยังไม่มีระบบเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย ส่งผลทำให้กำร
เดินของผู้โดยสำรล่ำช้ำ
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่เป็นที่เด่นชัด
4. ปัญหำขยะ เนื่องจำกตำบลเสนำมีตลำดสด และร้ำนค้ำจำนวนมำก ทำ
ให้เกิดขยะในปริมำณมำก
กิจกรรมที่ดำเนินกำร1
1.กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรขนส่ง และกำรพัฒนำ
ศูนย์กลำงกำรขนส่งสู่ชุมชน
2. กิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรค้ำผ่ำนระบบเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-money) และกำรตลำดออนไลน์ เพื่อยกระดับ
กำรท่องเที่ยว
3. กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนนำไปสู่ควำมยั่งยืน
4. กำรสร้ำงรำยได้หมุนเวียนด้วยวัสดุเหลือใช้จำกชุมชน

ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง
กลไกกำรดำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. เกิดกำรจ้ำงงำน ประชำชนทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษำ
2. ผู้รับจ้ำงงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะ หลำกหลำยด้ำน
3. เกิดกำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
4. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร

เกิดกำรจ้ำงงำน ประชำชนทั่วไป บัณฑิต และ
ผลลัพธ์เชิงสังคม
นัก1.ศึเกิกดษำ
กำรจ้ำงงำนในชุมชนตำบล
1. ประชำชนในตำบลเสนำ มี
เสนำ ประชำชนทั
ฑิตจบ รับกำรพั
2. ผู้ร่วไปับจ้บัำณงงำนได้
ฒ้แนำทั
ษะ ำงำนแบบ
ควำมรู
ละทักกษะกำรท
ใหม่
และนักศึกษำำเพื
บูรณำกำรร่วมกัน เกิดควำมสำมัคคี
หลำกหลำยด้
น ่อดำเนิน
กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและ
ควำมเข้มแข็ง ของชุมชน
3. 20เกิคน
ดกำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่
สังคม จำนวน
2. ประชำชนในต ำบลเสนำมี
2. ก่อให้เกิดรำยได้
Community
Bigจำกกำรใช้
Data
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
เทคโนโลยีหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่
4.
ยกระดั
บ
เศรษฐกิ
จ
และสั
งคมรำยตำบลแบบ
ต่ำกว่ำร้อยละ 5
บูรณำกำร
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ

1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินโครงกำรเป็นอย่ำงมำก ทำให้กำหนดกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ต้องเลื่อนระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมจนกว่ำสถำนกำรณ์จะดี
ขึ้น ส่งผลต่อแผนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ ผู้ดำเนิน
โครงกำรจึงต้องติดตำมสถำนกำรณ์ในตำบลเสนำ และข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
2. กำรดำเนินโครงกำรต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทุก
ส่วน กำรมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีส่วนสำคัญมำกสำหรับกำรจัดกิจกรรม
โดยกำรจะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ชุมชน ให้ชุมชน
มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์
เบอร์ 08 94595305 หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

