อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ศักยภาพตําบล

ตําบลมุ่งสู่ ความยัง่ ยืน

ตําบลมุ่งสู่ ความยัง่ ยืน

TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิติ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลสามพรานมีพ้นื ทีก่ ารปกครอง รวม
7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6 และ 9 ตาบลสามพราน (หมู่ท่ี 7
และ 8 อยู่ในเขตเทศบาลเมือ งสามพราน) มีพ้ืน ที่ท งั ้ หมด 3,506 ไร่
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นทีร่ าบลุ่ม มีลาคลองล้อมรอบและมีพ้นื ที่
ติด กับ แม่น้ า ท่ าจีน ท าให้ส ามารถท าการเกษตรได้ต ลอด เช่ น สวน
กล้วยไม้ สวนผลไม้

100 %
75 %

50 %
25 %
0%

สุขภาพ

ความเป็ นอยู่

รายได้

การศึกษา

โรงเรียน 2 แห่ง

รพ.สต 1 แห่ง

แม่น้ า 1 สาย
คลองธรรมชาติ 37 สาย

เข้าถึงบริ การรัฐ

- กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
- กลุม่ สตรีอาสาพัฒนาตาบลสามพราน
- โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดติด
เกาะ

กลไกการดาเนินงาน
วัด 1 แห่ง
ศาลเจ้า 1 แห่ง

จากการสํ ารวจ 4066 คน
ปี 2561
ปี 2562

% การเข้ าถึง

คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น

ผูจ้ ดั การตาบล

ครัวเรือนเป้ าหมาย
จานวน 97 ครัวเรือน

หัวหน้าทีมตาบล

ผูร้ บั การจ้างงาน
ตาบลสามพราน

นักวิชาการ
ประจาหมูบ่ า้ น

องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามพราน

ผูใ้ หญ่บา้ น

ภาคีเครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดง
เกตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามพราน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผลลัพธ์

การพัฒนาพืน้ ที่
- โจทย์พืน้ ที่
ครัวเรือนผูม้ รี ายได้น้อย ขาดโอกาสในการเข้าถึงอาชีพ และ
ประสบปั ญหาไม่มที ด่ี นิ ไม่มรี ายได้

- กิ จกรรมที่ดำเนิ นกำร
1. ส่งเสริมการเลีย้ งไก่ไข่ เพือ่ ลดรายจ่ายในครอบครัว
2. ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้ าในพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
3. ส่งเสริมการใช้พ้นื ที่กว้างในการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ ก เช่น การ
ปลูกผักสวนครัว

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากโครงการนี้ทางานภายใต้ปัญหาสถานการณ์ Covid-19 ทาให้
การดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมบางกิจกรรมเกิดความล่าช้า และบาง
กิจกรรมยังไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีร่ ะบุไว้พอสมควร
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : อ.ดร.ธีรเดช ทิวถนอม
เบอร์โทร : 064-9169878
FB : U2T Sampran หน่วยงาน : หมาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- เกิดการจ้างงานทัง้ หมด 15 คน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชน 5
คน บัณฑิตจบใหม่ 8 คน และนักศึกษา 2 คน
- การพัฒนาทักษะ ผูร้ บั จ้างงานได้รบั การพัฒนาอบรมทักษะ U2Tambon
Project Online Learning ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ Digital Literacy,English
Literacy,Social Literacy และ SET
- ผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการได้ ร ับ การพัฒ นาและยกระดับ ความรู้ ใ นด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าให้กบั ตาบลสามพราน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารเพาะเห็ด
นางฟ้ าภูฐานในซุม้ ขนาดเล็ก รายได้รวม 9,600 บาท ต่อ ครัวเรือน
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
- 115,200 บาท/ปี
- 9,600 บาท/ครัวเรือน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.ประชาชนในพื้นทีต่ าบลสามพราน ผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย ผูว้ ่างงาน หรือได้รบั
ผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ มีการส่งเสริมการ
เพาะเห็ด การเลีย้ งไก่ไข่ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
2.ประชาชนมีรายได้เสริมจากการเพาะเห็ดภูฐาน
3.ประชาชนและผู้ท่ไี ด้รบั การจ้างงานมีความร่วมมือกันในการทางานและ
พัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องโครงการ 1 ตาบล
1 มหาวิทยาลัย

