การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตำบลชะแล อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ประเมิน (ก่อน)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

ศักยภาพตาบล
ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภู มิ เป็ น ต าบลที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
เพาะปลูก บางครัวเรือนจงได้ริเริ่มบุกเบิกพื้นที่เชิง
เขาทาเกษตรกรรมและอาศัยอยู่จนเรื่ อยมา จน
เริ่มมีประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้ น ที่
ตาบลชะแลเพิ่มข้น ทั้งชาวไทยอีสาน พม่า ม้ง เย้า
ก่ อ เกิ ด เป็ น ความหลากหลายของกลุ่ม ชาติพันธุ์
รวมถงประเพณี วัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างกลมกลืน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาต้นน้าลา
ธาร ล้อมรอบด้วยป่าเขาน้อยใหญ่ ซับซ้อนมีที่ราบ
บริเวณหุบเขา ที่ราบเชิงเขา ที่ราบเนินเชิงเขาดิน
ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น ลอนลก มีแหล่งน้า
ตามธรรมชาติตลอดปี
(ประชากรในตาบลชะแล จานวน 3,748 คน)

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
รำยได้
กำรศึกษำ
ควำมเป็นอยู่
สุขภำพ
20

การพัฒนาพื้นที่
1. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป
ผลิตผลทางการเกษตร
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวด้วยผลิตผลทางการเกษตร
3. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเพิ่ ม
มู ล ค่ า ของผลิ ต ผลทางการเกษตรเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูป
ผลิ ต ผลทางการเกษตรในชุ ม ชนเพื่ อ
การค้า
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กิจกรรมที่ดาเนินการ

ตําบลมุงสูค วามพอเพียง

ตําบลมุงสูค วามพอเพียง

กลไกการดาเนินงาน
อบต.ชะแล

รพ.สต.

พำนิชย์
จังหวัด
กำญจนบุร ี

วิสำหกิจ
ชุมชน
กำแฟ

รร.บ้ำน
ห้วยเสือ
เกษตรอำเภอ
ทองผำภูมิ

นำยอำเภอ
ทองผำภูมิ

ก ล ไ ก ก า ร ด า เ นิ น ง าน ผ่ า น
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกาแฟ โดยมี
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ในระดับโรงเรียน รพ.สต. อบต.
ชะแล เกษตรอาเภอทองผาภูมิ
นายอ าเภอทองผาภู มิ และ
พานิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
สร้างรากฐานในการดาเนินงาน
ร่วมกันทุกภาคส่วน

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนให้มีงานทาในพื้นที่
บ้านเกิด รวมถงการจ้างงานนักศกษา (ร้อยละ 100)
2. การพัฒนาทักษะ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาทักษะในการทางานของโครงการ (ร้อยละ 100)
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยเป็นตัวเชื่อมโยงระบบการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
4. เกิดการจัดทาข้อมูล Community Big Data ในตาบลชะแล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

0

ประเมิน (หลัง)

1) รายได้ที่เพิ่มข้น ค่าเฉลี่ยต่อตาบล ร้อยละ 25
รายได้เพิ่มข้นเฉลี่ยต่อตาบล 1,350 บาท/
เดือน/ปี
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity
ต้นทุนลดลง ค่าเฉลี่ยต่อตาบล ร้อยละ 15
ต้ น ทุ น ลดลงเฉลี่ ย ต่อ ตาบล 2,320 บาท/
เดือน/ปี
ต้นทุนลดลงเฉลี่ยต่อตาบล 2,320 บาท/คน/
ครัวเรือน

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) คุณภาพชีวิตทดี่ ีข้น โดยมีศูนย์การเรียนรู้กาแฟเป็น
ศูนย์กลางสาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกาแฟ
2) การย้ า ยถิ่ น ฐานเพื่ อ ออกไปหางานท าลดลง
เนื่องจากในโครงการมีการอบรมการสร้างรายได้จาก
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยผู้ที่เข้าอบรม
เป็นผู้ที่ก ลับมาบ้านเกิดด้ว ยสถานการณ์โควิด 19
และนาไปเปิดร้านกาแฟในชุมชน
3) ลดความเหลื่อ มล้าด้า นรายได้ของคนในชุมชน
โดยการสร้างแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4) การเข้าถงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้เ ข้าถง
กระบวนการแปรรู ป กาแฟ
และการชงกาแฟแบบครบ
วงจร จ งใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
กาแฟเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การมีกลุ่มเป้าหมาย และกลไกการดาเนินงานที่ชัดเจน ทาให้สามารถดาเนิน
โครงการสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ

ผรู้ ับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศธร สิงขรอาจ
เบอร์ติดต่อ 095-6249541
หน่วยงาน มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

