
การประชุมคณะท างาน Smart Tambon
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 รายงานผลและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นที่ Smart Tambon

ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
วาระที่ 3 แผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับโครงการ Smart Tambon



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม



วาระที่ 2 รายงานผลและติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานในพื้นที่ Smart Tambon
ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี



โครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ 
ภายใต้ Smart Tambon Model

SMART farm/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลด
ต้นทุน

อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ดูแลรักษาผู้สูงวัย 
ผู้พิการ

ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน

เสริมสร้างสุขภาพ 
ป้องกันโรค

โภชนาการที่ดีในชุมชน

การอนุรักษ์
และสร้างมูลค่า

การจัดการขยะและ
ของเสียในชุมชน

Kidbright, FabLab, eDLTV

13 หมู่บ้าน ประชากร 2,203 ครัวเรือน
อาชีพเกษตรกร 556 ครัวเรือน 6,110 คน

เกษตรอินทรีย์ เพิ่มคุณภาพ 
มาตรฐาน ความปลอดภัย

พัฒนาบุคลากร เกษตรกร
แกนน า เกษตรกรรุ่นใหม่

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้าน วทน.

ลดการใช้
สารเคมี

การจัดการ
ดินและน้ า

ลดปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ

เสริมสร้างภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็

ชุมชนที่เข้มแข็ง/ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง

องค์กรปกครองทอ้งถิ่นมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนา และน าไปต่อยอด ขยายผล

ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร

4

สร้างอาชีพ

สุขภาพ

การศึกษา

สิ่งแวดล้อม

สังคม
วัฒนธรรม

คนจน
เป้าหมาย
TPMAP

ฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง/BCG

3/29/2021



ด้านสังคม
วัฒนธรรม

สร้างอาชีพ

สังคม
วัฒนธรรม

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

➢ จัดกิจกรรมที่หมู่ที่ 5 บ้านหินสูง 
(แปลงนาของนางบัวพันธ์ ใบทอง) 
โดยมีชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม 

✅ผลที่ได้รับ : กลุ่มคนที่เข้าร่วมอยากให้มีกิจกรรมนี้อย่าง
ต่อเนื่องโดยเสนอว่าปีหน้าให้จัดทุกหมู่บ้านที่ท านาในต าบลช่องเม็ก   

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน Smart Tambon พื้นที่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน Smart Tambon พื้นที่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

คัดเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับพื้นท่ี
27 ตุลาคม 2563: ดูลักษณะทรงต้น ใบ ความต้านทานโรค

24 มีนาคม 2564: ดูน้ าหนัก เปอร์เซนต์แป้ง

ลักษณะต้น %แป้ง น้ าหนักหัว>>>ระยอง 13

สร้างอาชีพ

เดิมผลผลิตเฉลี่ย 3.8 ตันต่อไร>่>> 5.31 ตันต่อไร่



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน Smart Tambon พื้นที่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน 25 มีนาคม 2564สร้างอาชีพ

➢เกษตรกรเข้ารว่ม 50 คน
➢ตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุด Test Kit
➢ได้รับผลวิเคราะห์ดิน

➢ กรมพัฒนาที่ดิน สวทช. และบริษัทเบทาโกร 



วาระที่ 3 แผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับโครงการ Smart Tambon



แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่จะเชื่อมโยงกับโครงการ Smart Tambon ปี 2564

โครงการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(U2T)

800,000 คณะท างาน Smart Tambon ทั้ง 5 มิติ

โครงการการพัฒนาทักษะและการการผลิตและประกอบอุปกรณ์
พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า

150,000 คณะท างาน Smart Tambon มิติสุขภาพ

โครงการ Kidbright 50,000 คณะท างาน Smart Tambon มิติการศึกษา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 200,000 คณะท างาน Smart Tambon มิติเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาและยกระดับกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปร
รูปปลาร้า พ้ืนที่หมู่ 8 บ้านทุ่งหนองใหญ่ ต.ช่องเม็ก 

50,000 คณะท างาน Smart Tambon มิติเศรษฐกิจ



โครงการ 
การพัฒนาทักษะและการการผลิตและประกอบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปให้

เป็นรถเข็นไฟฟ้า



การเคลื่อนไหว
35 คน



M-Wheel ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

ปรับรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าโดยช่าง
ชุมชน วิทยาลัยเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยเพื่อบรกิาร

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการในพืน้ที่

- ใช้ควบควบคุมทิศทางการ
เคลื่อนที่ด้วยจอยสติกทั้งสองข้าง

- ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้า
- น้ าหนักอุปกรณ์ 6.8 กิโลกรัม
- ความเร็วของรถเข็น 1.3 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง



การระดับความพึงพอใจการใช้งานอุปกรณ์ M-wheel ของกลุ่มผู้สูงอายุ 10 ท่าน

ท ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้ ท ากิจวัตรประจ าวันคล่องตัวขึ้น ท าหน้าที่ และกิจกรรมทางสังคมได้ดีขึ้น 
รวมทั้งส่งผลถึงลดภาระของผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้เป็นลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง 



หน่วยงาน
จ านวนรถเข็น

(คัน)

จ านวนรถเข็นที่

ปรับเป็นรถเข็น

ฟ้าได้*

(คัน)

ผู้รับผิดชอบ

รพสต.ช่องเม็ก 15 นางวัณรัชณ์ สมดี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

รพสต.ช่องเม็ก

โทร. 0841502343

องค์การบริหาร           

ส่วนต าบลช่องเม็ก

10 นางสาวธัญญพัทธ์  แสงจันทร์

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก

โทร.0848251050

ส ารวจรถเข็นในพื้นที่



➢ ส ารวจรถเข็นที่สามารถปรับเป็นรถเข็นไฟฟ้าได้
➢ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะและการการผลิตและ

ประกอบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า
➢ น าไปใช้กับผู้สูงอาย/ุผู้พิการในพื้นที่
➢ ติดตามผลการใช้งาน



โครงการ Kidbright



KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ 
คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับ
ข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 

แปลงเป็นรหัสทีค่อมพวิเตอร์เขา้ใจให้ชุดค าสั่งส่ง
เข้าไปในบอร์ด 

ระดับประถมศึกษา: รร.บ้านทุ่งหนองบวั รร.บ้านหินสงู 
รร.ออส.ป่าไม้ 17 

ระดับมัธยมศึกษา: รร.เบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
รร.บ้านหนองเม็ก รร.ศูนย์พลาญขอ่ย 2 บ้านด่านเม่น
รร.บ้านเหลา่อินทร์แปลง วิทยาลยัอาชีวศกึษาพลาญข่อย

➢ บูรณาการการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

➢ จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้
โจทย์จากพ้ืนที่



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติมันส าปะหลัง

เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง
สร้างอาชีพ

13 หมู่บ้าน ปลูกมันส าปะหลัง 264 ครัวเรือน
พื้นที่ 2,754 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3.8 ตันต่อไร่

(ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) 

เป้าหมายยกระดับผลผลิตในพื้นที่
เฉลี่ย 6 ตัน/ไร่

Ministem ผลิตท่อนพันธุ์ 

• แ ป ล ง ส า ธิ ต ก า ร เ พิ่ ม
ผลผลิตมันส าปะหลัง

• การสร้างเกษตรกรแกนน า
• อาชีพผลิตท่อนพันธุ์มัน

ส าปะหลัง

พันธุ์

อารักขาพืช

ระบบน้ าหยด

ดิน

พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
*ระยอง 13* ระยอง 11 ระยอง 9 ระยอง 72

พื้นท่ีผลิตท่อนพันธุ์ 700 ไร่

❑ ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง
❑ ตรวจโรคและประเมินเฝ้าระวัง

โรคใบด่างมันส าปะหลัง
ราบิวเวอเรีย

❑ ระบบน้ าหยด
❑ ระบบควบคุมการให้น้ าอัจฉริยะ ระบบ Handy Sense เซนเซอร์วัด

อุณหภูมิความชื้น

❑ การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจอย่างง่าย 
LDD Test Kit (กรมพัฒนาที่ดิน)

❑ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
• การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
• การปลูกปอเทืองในแปลงมัน เพิ่มอินทรียวัตถุ (พด.)

ปี 2564 20 ไร่ ปลูกได้ 80 ไร่
ปี 2565 80 ไร่ ปลูกได้ 320 ไร่
ปี 2566 320 ไร่ ปลูกได้ 1,280 ไร่
ปี 2567 5,120 ไร่ ปลูกได้ 20,480 ไร่



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)



NEXT STEP 
วันที่ 1 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม Effective Planning 

โครงการ Smart Tambon+U2T



ขอบคุณค่ะ


