ตําบลกระทุ่มล้ม

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศักยภาพตำ�บล

ข้อมูลพื� นฐาน

ข้อมูลประชากร

ตําบลกระทุ่มล้มมีประชากร รวม 27,223 คน

ตําบลกระทุ่มล้มประกอบไปด้วย 9 หมูบ
่ า้ น 27 ชุมชน

ตําบล
พอเพี ยง
๑๑
เป�าหมาย

อาชีพ

สภาพภูมป
ิ ระเทศ

อาชีพหลัก

พื� น ที� 10.21 ตร.กม. /6,387 ไร่

บริเวณพื�นที�กระทุ่มล้มแต่เดิมชื�อว่า หมู่บ้านทุ่งกระทุ่มล้มมีท�ีมาจากพื�นที�
ที�มีต้นกระทุ่มขึ�นอยู่ตามแหล่งนํ�าจํานวนมากเป�นแหล่งอาหารของสั ตว์และนกต่างๆ
ที่�เกาะตามกิ�งของต้นกระทุ่ม จนต้นกระทุ่มโค่นล้มลงชาวบ้านจึงเรียกว่าพื�นที�ตําบล
นี�คือ"กระทุ่มล้ม"

ศาสนสถาน 2 แห่ง

โรงเรียน 3 แห่ง

ชาย 12,608 คน

อาชีพรอง

กลุม่ หัตกรรม �
นครชืนชุม
่

นครชืนชุม
่

สถานพยาบาล 1 แห่ง

ทําการเกษตร เลี�ยงปลา

TPMAP 5 มิติ ป� 2561 - 2562
ข้อมูลแสดงความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ ตําบลกระทุ่มล้ม

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสิ นค้าชุมชน
ในพื�นที�ตําบลกระทุ่มล้ม
กินอาหาร
ไม่ถูกสุ ขลักษณะ

ใช้ยาอย่าง
ไม่เหมาะสม

นํ�าดื�มไม่สะอาด

ที�อยู่อาศัยไม่
มั�นคงถาวร

ผลลัพธ์เชิงเศรฐกิจ
กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที�ยวในตําบลกระทุ่มล้ม

การยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ค่าเฉลี�ยต่อตําบล ร้อยละ10
รายได้เพิ�มขึ�นเฉลี�ยต่อตําบล
100,000 บาท/เดือน/ป�
รายได้เพิ�มขึ�นเฉลี�ยต่อตําบล
4,000 บาท/คน/ครัวเรือน

โจทย์พัฒนาพื�นที�

1. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวชุมชน
2. พัฒนายกระดับสิ นค้าOTOP และอาชีพอื�นๆ
3. พัฒนาส่ งเสริมนําองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เข้าไปช่วยบริการชุมชน

(Plan) การวางแผนและสรางเปาหมาย
ในชุมชนกระทุมลม การกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
ในตําบล รวมถึงการแบงทีมแบงหนาที่กันในทีม
อยางชัดเจนเพื่อใหครอบคลุม ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

ทํานา ค้าขาย รับจ้าง
โรงงานอุตสาหกรรม

ภาคีเครือข่าย

ป� 2561
ป� 2562

การยกระดับมาตรฐานสิ นค้าOTOPและ
สิ นค้าต่างๆโดยส่ งเสริมการตลาดผ่านช่อง
ทางออนไลน์ในพื�นที�ตําบลกระทุ่มล้ม

หญิง 14,615 คน

- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตศาลายา
- การศึกษานอกโรงเรียนตําบลกระทุ่มล้ม (กศน.)
- เทศบาลกระทุ่มล้ม
- กลุ่มหัตถกรรมนครชื�มชุม

กิจกรรมพัฒนาพื�นที�

P

ตําบล
ยั�งยืน
มุ่งสู่ ๑๕
เป�าหมาย

D

c

ผลลัพธ์

บ้านเรือน
ไม่สะอาดเรียบร้อย

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. คุณภาพชีวิตที�ดีข�น
ึ มีรายได้ท�ีเพิ�มขึ�นและมั�นคง
2. การย้ายถิ�นฐานเพื�อออกไปหางานทําลดลง
3. ลดความเหลื�อมลํ�าด้านรายได้ของคนในชุมชน
4. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั�วถึง
5. อื�นๆ การลงพื�นที�เพื�อมีส่วนร่วมในชุมชน

กลไกการดําเนินงาน
(Do) ปฏิบัติตามแผนงานที่ไดเตรียมกันเอา
ไวในดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
อาชีพโดยมีการประสานงานกับประชาชนคนใน
พื้นที่และเจาของผลิตภัณฑตางๆ ในพื้นที่มา
ประชุมอบรมแลกเปลี่ยนความรู ในดานรูปแบบ
logo รูปแบบบรรจุภัณฑ ชองทางการขายตางๆ
ใหประชาชนไดรับความรูเพิ่มเติม

มีน�าํ ใช้
ไม่เพียงพอ

(Check) ติดตามผลดําเนินงานรายกิจกรรม
ประชุมสรุปผล และนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ได
ตั้งเอาไวพบวาประชาชนไดพัฒนารูปลักษณในแบรน
ของตัวเอง และมีอาชีพมากขึ้น

A

(Act) วิเคราะหผลสําเร็จของกิจกรรม อาจมี
บางชวงที่ไมสามารถลงพื้นที่ดําเนินงานไดอยาง
สะดวก เพราะเนื่องจากสถานนะการโรคโควิด-19
ระบาดทําใหตองระวังประชาชนและ ตัวพนักงานเอง
หลังจากโรคระบาดเบาลงแลวเราก็กลับมาปฏิบัติ
หนาที่ไดเหมือนเดิม นําเสนอและแกไขงานตางๆได

เกิ ด การจ า งงาน ทั้ ง หมด 20 คน โดยแบ ง เป น บั ณ ฑิ ต 10 คน นั ก ศึ ก ษา 5 คน และประชาชน 5 คน ผู รั บ จ า งงานได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะครบทั้ ง 4 ด า น

1. การจางงาน 20 อัตราตอ 1 ตําบล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดทําประกาศรับสมัคร และดําเนินการสรรหาผูจางงานบุคคลเขาทํางานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสูตําบลสรางรากแกวใหประเทศ U2T
2. มีการเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการการแพรระบาดของโรคระบาด covid - 19 ใหม (รวมกับ ศบค) เพื่อเฝาระวังและติดตามผูปวย และกลุมเสี่ยงการสงตอการรักษา การประชาสัมพันธ
แจงขอมูลขาวสารในเพจแฮชแท็กกระทุมลม การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค
3. มหาวิทยาลัยไดลงพื้นที่เพื่อพัฒนาสินคาภายในพื้นที่และการฝกอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นจนประสบความสําเร็จ

ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
เนื่องดวยสถานการณ COVID – 19 ทําใหมีการขาดชวงในการลงพื้นที่ภาระกิจของตําบลยังดําเนินการไดไมถึง100% จึงตองมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานใหเขากับสถานการณเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับทีมงาน และคนที่มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลกระทุมลม และจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลา
การทําโครงการ เพื่อใหการโครงการดําเนินบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว อยางครบถวนสมบูรณ 100%

เพจ : Hashtagกระทุ่มล้ม

