การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

ศักยภาพตำบล

ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด

กลไกการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตำบลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลดอนเจดี ย์ เป็ น ตำบลที่ ตั้ ง อยู่ ในเขตการ
ปกครองของอำเภอพนมทวน มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนเจดีย์ ,
หมู่ที่ 2 บ้านดอนเจดีย์, หมู่ที่ 3 บ้านน้อย, หมู่ที่
4 บ้านหัวรัง, หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก, หมู่ที่ 6 บ้าน
ทุ่ ง ระฆั ง , หมู่ ที่ 7 บ้ า นสระใหม่ , หมู่ ที่ 8 บ้ า น
มะขามใหญ่
อยู่ ท างทิ ศใต้ ข องอำเภอพนมทวน อยู่ ห่ างจาก
อำเภอพนมทวน ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่
ห่ า งจาก จั ง ห วั ด ก าญ จน บุ รี ประมาณ 20
กิโลเมตร
ลักษณะเด่นของชุมชนคือมีหมู่บ้าน 4 หมู่ (หมู่ 1, 2, 6 และ 7 )อยู่รวมกันตั้งอยู่
ตรงกลางของตำบล มี ห มู่ บ้ า นที่ เหลื อ อี ก 4 หมู่ บ้ า นล้ อ มรอบ ระยะทางจาก
ศูนย์กลางชุมชนถึงหมูบ่ ้านต่าง ๆ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ดัชนีMPI (Multidimensional Poverty Index)
ที่พิ จารณาจาก 5 มิ ติ ได้แ ก่ ด้ านสุข ภาพ ด้า น
ความเป็ น อยู่ ด้ า นการศึก ษา ด้ า นรายได้ และ
ด้ า นการเข้ า ถึ ง บริ ก ารรั ฐ ตำบลวั ง หว้ า เมื่ อ
พิจารณาจาก TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5
มิติ พบว่า มีปัญหาคนจนด้านรายได้

โจทย์พื้นที่
กลุ่ม ประชาชน ในตำบลดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี ยัง
ขาดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ การนำผลิตภัณฑ์ ในชุมชน เพื่อที่จะ
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยการใช้เทคนิคและนวัตกรรมอื่นๆ
เพื่อให้เกิดอาชีพภายในชุมชนและส่งเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือนและ
ชุมชน
กิจกรรมที่เราต้องทำ
1. การอบรมให้ ความรู้และปฏิ บัติก ารแปรรูป มะขามแช่อิ่ม และเทคนิคการ
เลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย
2. การอบรมให้ความรู้และปฏิบัติเทคนิคการแปรูปมะขามแช่อิ่มอบแห้งด้วยโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. การอบรมปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรแคปซูล

ตําบลมุงสูค วามยั่งยืน
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ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน เกิดการจ้างงาน 19 อัตรา (บัณฑิตจบใหม่ 9 อัตรา, ประชาชน 5 อัตรา, นักศึกษา 5
อัตรา)
2. การพัฒนาทักษะ 4 ด้านคือ Digital Literacy, English Literacy, Financial Literacy และ
Social Literacy
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาอาชีพ และ
สร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy
(การยกระดับ การท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ) และ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Cicular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
ซึ่งมี 3 กิจกรรม 1.แปรรูปมะขามแช่อิ่ม และเทคนิคการเลือ กบรรจุภัณ ฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย 2.
เทคนิคการแปรูปมะขามแช่อิ่มอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ 3. ปฏิบัติการแปรรูป
สมุนไพรแคปซูล
4. Community Big Data เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ของตำบล ด้านทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid - 19)

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. ประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพืน้ ทีน่ ำการอบรมปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นำมาเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้
2. เกิดผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้เพิ่มขึน้
หรือร่ายจ่ายลดลงจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
3. ผลผลิตผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในชุมชน มีความปลอดภัย มีการซือ้ ขายสินค้าเกิดขึ้น
ในชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้
4. วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีความสามารถในการแข่งขันเพิม่ ขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพ
การผลิตและช่องทางการตลาดเพิ่มขึน้

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. เกิดศูนย์การเรียนรู้ เกิดสัมมาชีพเกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างอาชีพ ยกระดับความเป็นอยู่
2. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย ความสุขทางกายและทางใจเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
- กลไกการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
Covid-19 และปัญหาด้านอุทกภัยที่เกิดขึน้
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชนิดา ป้อมเสน 090-986-5967
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