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การดาเนินงานรายตบล (TSI)

มหาวิทยาลัย

ตำบล เชยี งรำกใหญ่ อำเภอ สำมโคก จังหวัด ปทุมธำนี

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ตำบลพอเพียง 12 เป้ ำหมำย
กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

ตำบล เชียงรำกใหญ่ ประกอบด้วย 7 หมู่บำ้ น
1. จำนวนประชำกร 6,260 คน
- ผูห้ ญิง จำนวน
3,230
คน
- ผูช้ ำย จำนวน
3,012
คน
2. จำนวนครัวเรื อน 2,616 ครัวเรื อน
สภำพภูมิประเทศของตำบลเชียงรำกใหญ่มีสภำพเป็ นพื้นที่รำบลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
มีคลองล้อมรอบพื้นที่ตำบลได้แก่คลองน้ ำอ้อม และคลองบ้ำนพร้ำว

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

TPMAP

ข้อมูล
ปี 2562
คนจน 72 คน คิดเป็ น 1.59% โดยมีคนจนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
สุขภำพ
0
คน
ควำมเป็ นอยู่
0
คน
กำรศึกษำ
1
คน
รำยได้
72
คน
กำรเข้ำถึงบริ กำรภำครัฐ
0
คน

1.สำรวจข้อมูลต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น ปั ญหำต่ำง ๆ ควำมต้องกำรของคนในชุมชน
2.วิเครำะห์และออกแบบกิจกรรมตำมแนวทำงพัฒนำทั้ง 4 ด้ำนของ กระทรวง อว. เพื่อในตอบ
โจทย์ในกำรแก้ไขปั ญหำ และเป็ นไป ตำมควำมต้องกำรของ ประชำคม ทุกส่ วนในชุมชน
3. นำเสนอโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆต่อ ประชำคม และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ฉันทำมติในกำรดำเนินกำร
4. แบ่งกลุ่มในกำรทำกิจกรรม โดยมีกำรวำงแผนกำรทำกิจกรรม วำงแผนกำรใช้งบประมำณ
และ มีกำรประชุมติดตำมผลกำรดำเนินงำนทุก ๆ เดือน เพื่อติดตำม งำนกิจกรรม และงำนต่ำง ๆ
ที่ กระทรวง อว. มอบหมำย
5. จัดกิจกรรมกับ ประชำชนในชุมชน มีกำรอบรม ติดตำมผล สร้ำงกำรมีส่วนร่ วมในกำรทำ
กิจกรรมของคนในชุมชน
6. มีกำรสรุ ปผลกำรดำเนินกำรดำเนินกำร และวิเครำะห์ ในตอบโจทย์เป้ำหมำย 16 ประกำร

ผลลัพธ์
1. เกิดกำรสร้ำงงำนในกับคน 25 คน
2. การพัฒนาทักษะ 4 ด้ำน
3. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ใน Social Media ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร ที่พักของในพื้นที่ ทาให้ประชาชนภายนอกเป็นที่รู้จัก
๔ ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เพิ่มเติม ในด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการขยะ การเกษตร
5 เกิด Community Big Data

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

การพัฒนาพื้นที่
โจทย์พฒั นำพื้นที่

ตำบลมุ่งสู่ควำมยัง่ ยืน 16 เป้ ำหมำย

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

1.ส่งเสริ มกำรพัฒนำสัมมำชีพ 1.โครงกำรพัฒนำสัมมำชีพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.ส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวในช่วง COVID-19 2.โครงกำรท่องเที่ยวปลอดภัยห่ ำงไกล COVID-19
3.ส่งเสริ มสุขภำพผูส้ ูงอำยุในชุมชน
3.โครงกำรส่งเสริ มสุขภำพผูส้ ูงอำยุในชุมชนแบบองค์รวม
4.ส่งเสริ มจัดกำรขยะในครัวเรื อน
4.โครงกำรจัดกำรขยะในครัวเรื อนเพื่อใช้ในกำรเกษตร

1.มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนอาสาพัฒนาเขียงรากใหญ่ ทาให้ เกิดโอกาสในการสร้ างรายได้ ของประชาชนในชุ มชน โดยนาวัตถุดิบ ใน
ชุมชนมาผลิตเป้ น ผลิตภัณฑ์ และนาไปจาหน่ ายใน โครงการตลาดนัดสี เขียวใน มหาวิทยาลัย เช่ น ขนมปั้นสิ บ ฯลฯ
2.ประชาชนได้ อบรมองค์ความรู้ ในการนาขยะในครัวเรื อน จาพวกเศษอาหารในการบริโภคในชีวิตประจาวัน มาผลิตเป็ นปุ๋ย และความรู้ใน
การปลูกผักสวนครัว ทาให้ เกิดวัฎจักรการหมุนเวียน เกิดเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในเลี้ยงชีพ

องค์กรภำคี

3.สร้ างโอกาสทางธุระกิจ และรายได้ เพิ่มของประชาชนในพื้นที่ จากการใช้ ประชาสั มพันธ์ ทางช่ องทาง Social Media ในการ

1 อบต. เชียงรำกใหญ่ 2 รพ.สต เชียงรำกใหญ่ 3 สำนักงำนเกษตรอำเภอ

ประชาสั มพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้ านอาหาร ที่พักของในพื้นที่ เกิดโอกาสในตาบล และ รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.ประชาชนมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และสร้างแกนนาจากคนในชุมชน ที่มีองค์ความรู้เรื่องสุขภาพแบบองค์ร่วม
เพื่อดูแลคนในชุมชนกันเองได้ ทาให้เป้นการประหยัดค่าใช้จา่ ยในการรักษาสุขภาพ
2. เกิดการสร้างสัมมาอาชีพในการรวมกลุ่มกัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ ปั้นสิบ เพื่อนาไปขาย เป็นโอกาสในการสร้างงานของ
คนในชุมชน ลดปัญหาความอยากจน และปัญหาสังคมอื่น ๆ ได้

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานต่าง ๆในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องควรนาองค์ความรู้จากโครงการที่
ดาเนินการไปสานต่อและต่อยอด เพื่อทาให้ตาบลและชุมชนเกิดความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ นายทนุ ศักดิ์สวัสดิ์
เบอร์ติดต่อ 083-096-3651
หน่วยงาน สานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

