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ตำบลที่ยังไม่พ้นจำกควำมยำกลำบำก
(2)

ตำบลมุ่งสู่พอเพียง (13)

กลไลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นที่ตาบล
1. คณะกรรมกำรดำเนินงำนตำบลบำงรักน้อย ทำหน้ำที่ แปลงนโยบำย และภำรกิจของ อว. ของเทศบำล และหน่วยงำน
ตำบลบำงรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด ที่เกี่ยวข้องให้เป็นแผนปฏิบัติงำน มอบหมำยงำน และกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำน จัดหำสถำนที่ อุปกรณ์ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงำน
2. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร TSI บำงรักน้อย ประจำเดือน เพื่อสรุปงำนและกำหนดแผนงำนในอนำคต
นนทบุ รี และอยู่ทำงฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้ำพระยำ มีพื้นที่ทั้งหมด 5.8
3. มีกำรตั้ง Line กลุ่ม เพื่อสื่อสำรข้อมูลภำยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนตำบลบำงรักน้อย
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,625 ไร่
4. จัดตั้งกำรทำงำนในรูปแบบคณะทำงำน โดยมีหัวหน้ำทีมกลุ่มละ 1 คน และมีกำรกำหนดให้จัดตั้งหัวหน้ำทีมขับเคลื่อน
แบ่งเขตกำรปกครอง เป็น 6 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้ำนบำงประดู่ หมู่ 5 กิจกรรม จำนวน 5 คน (กิจกรรมละ 1 คน) เพื่อประชุมติดตำมงำนและขับเคลื่อนงำน
5. มอบหมำยงำนกิจกรรมยกระดับตำบล ตำมควำมเชี่ยวชำญ ควำมถนัด ทักษะแต่ละบุคคล โดยมีหัวหน้ำทีม 1 คน และ
2 บ้ำนบำงรักน้อย หมู่ 3 บ้ำนบำงรักน้อย หมู่ 4 บ้ำนบำงรักน้อย หมู่ 5 บ้ำน
ประชำชน นักศึกษำ กลุ่มละ 3-4 คน
หนองบัว และ หมู่ 6 บ้ำนบำงประดู่ใหญ่
6. มอบหมำยงำนอื่นๆ ตำมควำมเชี่ยวชำญ ควำมถนัด ทักษะแต่ละบุคคล เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกวิดิโอ กำรจัดทำ
- ประชำกรที่อำศัยอยู่ในตำบลบำงรักน้อยมีจำนวน 21,103 คน เป็นชำยรำยงำนกำรประชุม กำรจัดทำกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดทำสื่อโปสเตอร์ กำรสรุปข้อมูลกำรอบรม เป็นต้น
7. กำรมอบหมำยภำรกิจเบื้องต้นจะอ้ำงอิงหน้ำที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ อว. เช่น บัณฑิตจบใหม่ สำมำรถทำงำนใน
9,932 คน เป็นหญิง 11,471 คน
ลักษณะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล ประชำชน สำมำรถประสำนงำนในพื้นที่ และจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ เป็นต้น
- โรงเรียนประถมศึกษำ จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก
8. กำรประชุมผู้ปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์ เพื่อติดตำมงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงรักน้อย จำนวน 2 แห่ง
9. คณะทำงำนย่อยในแต่ละกลุ่ม จัดประชุมเองตำมควำมเหมำะสม
10. กรณีต้องกำรติดต่อ คณะกรรมกำร TSI บำงรักน้อย สำมำรถติดต่อได้ทำงโทรศัพท์ ไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่ม ได้ทันที
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จำนวน 3 แห่ง

TPMAP ความต้องต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ผลลัพธ์
1. ผู้ปฏิบัติงานโครงการ จานวน 16 คน ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 8 คน ประชำชน 4 คน และ
นักศึกษำ 4 คน
2. การพัฒนาทักษะ ผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำร่วมอบรมกับทำง อว. ในทุกหลักสูตรที่กำหนด ทั้ง
digital literacy, English literacy, Financial literacy และ Social literacy
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ดำเนินกำร 5 กิจกรรม คือ กำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน กำรยกระดับเศรษฐกิจชุมชน กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุ กำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวชุมชน และกำรอนุรกั ษ์พันธุ์พืชท้องถิน่
4. Community Big Data สำรวจข้อมูลตำมรำยกำรฐำนข้อมูลของ อว.

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

การพัฒนาพื้นที่
1 การขยายตัวของความเป็ นเมืองสูง
ทาให้ เกิดปัญหาน ้าเสียชุมชน
2 การสารวจ Big Data Community
ทาให้ สะท้ อนข้ อมูลถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านอาหารประจาถิ่นของตาบลบางรัก
น้ อย
3 การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยี ทาให้ ผ้ สู งู อายุยต้ องเรี ยนรู้
ปรับตัว รู้เท่าทัน ปรับการใช้ ชีวิตทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตสอดคล้ องกับ
บริ บทกับสังคมในปัจจุบนั
4 ตาบลบางรักน้ อยมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เป็ นสวน
ผลไม้ บรรยากาศร่มรื่ น เหมาะแก่การปั่น
จักรยานออกกาลังกายท่องเที่ยว

1 การจัดกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการสร้ างความเป็ นพลเมืองใน
การขับเคลื่อนการจัดการน ้าเสียชุมชน
เพื่อสร้ างเครื อข่ายจิตอาสาพัฒนาคลอง
ตาบลบางรักน้ อย
2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ยกระดับอาหาร
ประจาถิ่น ตาบลบางรักน้ อย เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้ างการ
รับรู้ด้านอาหารประจาถิ่นและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน
3 จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สงู อายุในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวทางการสร้ างเครื อข่าย
อาสาสมัครผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21ตาบลบาง
รักน้ อย
4 ดาเนินการสารวจเส้ นทางปั่น
จักรยานในตาบลบางรักน้ อย

1. สำมำรถลดรำยจ่ำยใน
กำรดูแลรักษำควำสะอำด
ของคลองตำบลบำงรักน้อย
2. ผู้สูงอำยุมีสุขภำพที่ดีขึ้น
ลดรำยจ่ำยในกำรพบแพทย์
ร้อยละ 20 ต่อคน
3. เพิ่มจำนวนผู้ประกอบ
ผลิตอำหำรประจำถิ่น
จำนวน 10 รำย

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. สำมำรถจัดตั้งกลุ่มจิตอำสำกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนในตำบล
บำงรักน้อย
2. สร้ำงกำรรับรูแ้ ละควำมตระหนักให้แก่ชุมชนในควำมรับผิดชอบ
กำรจัดกำรน้ำเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสำธำรณะ
3. สร้ำงกำรรับรูเ้ มนูอำหำรประจำถิ่นของตำบลบำงรักน้อย เพือ่
ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจชุมชน
4. สร้ำงองค์ควำมรูแ้ นวทำงกำรตลำดขับเคลือ่ นอำหำรประจำถิ่นสู่
กำรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนทั้งในด้ำน Online และ offline
5. สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้สูงอำยุได้เข้ำใจถึงบทบำทของผู้สูงอำยุ
ในศตวรรษที่ 21
6. กำรสร้ำงอำสำสมัครกำรดูแลผู้สูงอำยุในตำบล
7. อบต.บำงรักน้อย และหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้อง สำมำรถใช้
ข้อมูล Big data Community ที่เก็บรวบรวมมำในกำรวำงแผน
พัมฒนำพืน้ ที่
8.

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ เป็นต้น
2. แนวทำงกำรปฏิบัติบัติงำน ระเบียบกำรทำงำนต่ำงๆ ควรมีควำมชัดเจน และสื่อสำร
มำยังผู้รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผู้รับผิดชอบ ดร.ภรำดร กำญจนสุธรรม
เบอร์ติดต่อ 089-814-4789

