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ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
ตำบลบำงกรวยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภำพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่
รำบลุ่ม มีคลองไหลผ่ำนหลำยสำย โดยครอบคลุมพื้นที่ 8.4 ตำรำงกิโลเมตร
ตั้งอยู่ 99 หมู่ 3 ตำบลวัดชะลอ อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 อยู่ห่ำง
จำกอำเภอบำงกรวย 9.1 กิโลเมตร มีจำนวน 9,539 ครัวเรือน 24,657 คน
มีจำนวนหมู่บ้ำน 9 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย
หมู1่ บ้ำนปลำยคลองบำงละมุด จำนวนประชำกร 943 ครัวเรือน 2,992 คน
หมู2่ บ้ำนวัดลุ่ม จำนวนประชำกร 420 ครัวเรือน 821 คน
หมู3่ บ้ำนวัดลุ่ม จำนวนประชำกร 300 ครัวเรือน 1,066 คน
หมู4่ บ้ำนวัดลุ่ม จำนวนประชำกร 899 ครัวเรือน 1,823 คน
หมู5่ บ้ำนวัดลุ่ม จำนวนประชำกร 2,127 ครัวเรือน 6,352 คน
หมู6่ บ้ำนวัดโพธิ์เผือก จำนวนประชำกร 3,422 ครัวเรือน 7,671 คน
หมู7่ บ้ำนวัดสำโรง จำนวนประชำกร 460 ครัวเรือน 1,299 คน
หมู8่ บ้ำนบำงกรวย จำนวนประชำกร 247 ครัวเรือน 579 คน
หมู9่ บ้ำนภำณุรังษี จำนวนประชำกร 593 ครัวเรือน 1,717 คน
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คะแนนพืน้ ฐาน

คะแนน

การพัฒนาพื้นที่
โจทย์ พนื้ ที่ :
ชุมชนขาดรายได้

กิจกรรมที่ 2 จัดทากิจกรรมการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาตรา
สิ นค้ารวมทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้ทนั สมัย
กิจกรรมที่ 3 จัดทากิจกรรม
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาทักษะด้านหลักการบริ หาร
จัดการด้านธุรกิจ

กิจกรรมที่ดาเนินการ

กิจกรรมที่ 1 จัดทากิจกรรมการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ด้านภูมิปัญญาวิถีชุมชน

กิจกรรมที่ 4 จัดทากิจกรรมฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ พัฒนาทักษะด้านการจัดทา
platform online

ประเมิน (ก่อน)

ประเมิน (หลัง)

ตาบลพ้นความยากลาบาก

ตาบลมุ่งสู่พอเพียง

กลไกการดาเนินงาน
ประชุมสอบถำมถึงปัญหำเกีย่ วกับชุมชน ที่เป็นโจทย์หลัก ในกำรแก้ไขปัญหำ
- ศึกษำทำ ประวัติชุมชนพื้นฐำนควำมต้องกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ
- ปรึกษำสอบถำมหัวหน้ำงำน ในกำร กำรเตรียมขั้นตอนพื้นฐำน
- สร้ำงทีมงำน แบ่งงำน วำงแผนร่วมกันระหว่ำง ทีมงำน 1 ตำบลและชุมชน
- สร้ำงและใช้ระบบพื้นฐำนข้อมูลชุมชน และหำแกนนำ หลักคนสำคัญที่สำมำรถช่วย
ติดต่อประสำนงำนชุมชน
- สร้ำงคู่มือเทคนิควิชำกำรให้ทำงชุมชน และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงชุมชนกับทำง
ทีมงำน
ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน
• ภำยในวิสำหกิจชุมชนมีกำรจ้ำงงำนเพิม่ มำกขึ้น กระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่นเป็นวงกว้ำง
ทำให้คนในชุมชนมีงำนทำและเข้มแข็งมำกขึ้น
2. การพัฒนาทักษะ
• ภำยในชุมชนสำมำรถ พัฒนำทักษะด้ำนบัญชี คำนวณต้นทุน กำไรของสินค้ำได้ด้วย
ตัวเอง
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
• คนในตำบลมีเสถียรภำพด้ำนรำยได้ และได้รับควำมรู้ทักษะด้ำนต่ำงๆ จำกโครงกำร
1 ตำบล 1 มหำวิทยำลัย
4. Community Big Data
• ได้เก็บรวบรวมข้อมูลลงแพลตฟอร์มของตำบลบำงกรวย และทำให้คนในตำบลก้ำว
ทันยุคชีวิตวิถีใหม่ ด้ำนกำรออนไลน์มำกขึน้
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 35 เปอร์เซ็นต์
- 162,000 - 350,000 บำท/ปี
- 32,400 - 70,000 บำท/ครัวเรือน
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity) เช่น
ต้นทุนที่ลดลง ร้อยละ 35 จำกกำรนำ
องค์ควำมรู้จำกโครงกำรดังกล่ำวมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรผลิต รวมถึงกำร
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมและกำร
จัดจำหน่ำยในช่องทำงออนไลน์ เพื่อลด
ต้นทุนเป็นต้น

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) ประชำกรในชุมชุนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2) กำรย้ำยถิ่นฐำนเพือ่ ออกไปหำงำนทำ
ลดลง
3) ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของคน
ในชุมชน
4) ประชำกรในชุมชุนมีกำรเข้ำถึงระบบ
กำรรักษำพยำบำลอย่ำงทั่วถึง ฯลฯ
5) ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
6) ลดปัญหำควำมยำกจนในชุมชน
7) ผู้พิกำรในชุมชนมีอำชีพ มีรำยได้

ข้อเสนอแนะ
กำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรลงมือ อำจจะคอยกระตุ้นและคอย
ประชำสัมพันธ์สื่อในให้มำกขึน้ เช่น กำรลงขำยใน Facebook กำรจัดกิจกรรมอบรม จัด
นิทรรศกำร หรือนำ ของมำขำยในวันสำคัญต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรโปรโมทกิจกรรมในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์ กลุ เบอร์ ติดต่ อ 089-925-2668
หน่ วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

