การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นฐานตาบลบางระกา
-ที่ตั้งของตาบล ๑๔๓ หมู่ ๘ ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐
-ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นทีร่ าบลุ่ม มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน แบ่งตาบลออกเป็นสองฝั่ง คือ
ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์

มุ่งสู่ความพอเพียง มุ่งสู่ความพอเพียง

๓๐ ตารางกิโลเมตร ๑๘,๗๕๐ ไร่ ๑๕ หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดเขตตาบลลาพญา ตาบลคลองนกกระทุง และตาบลบางปลา อาเภอบางเลน
ทิศใต้ ติดเขตตาบลบางแก้วฟ้า และตาบลบางพระ อาเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันออก ติดเขตตาบลนราภิรมย์ อาเภอบางเลน
ทิศตะวันตก ติดเขตตาบลบ้านหลวง และตาบลดอนพุทรา อาเภอดอนตูม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางระกา ๑ แห่ง ตั้งอยู่บ้านบางระกา หมู่ที่ ๘
ด้านความเป็นอยู่
1.
เขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน
2.
จานวนประชากรใน ตาบลบางระกา
จานวนหลังคาเรือน 1,161
หลังคาเรือน
จานวนประชากร 4,609 คน
จานวนผู้สูงอายุ
1,024 คน
ด้านรายได้
การเกษตร
- ทานา คิดเป็นร้อยละ 35 %
- ทาไร่ คิดเป็นร้อยละ 20%
- ปลูกผัก คิดเป็นร้อยละ 5 %
การปศุสตั ว์
- เพาะเลี้ยงเพื่อจาหน่าย คิดเป็นร้อยละ 10 %
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ปัม้ น้ามันและก๊าซ คิดเป็นร้อยละ 2%
- บ้านเช่า/ห้องเช่า คิดเป็นร้อยละ 3 %
- อู่ซ่อมรถ คิดเป็นร้อยละ 1.5%
- ร้านค้าปลีก-ส่งสินะค้าอุปโภคและบริโภค
คิดเป็นร้อยละ 2 %
- โรงผลิตน้า คิดเป็นร้อยละ 1.5%
- แรงงานอุตสาหกรรม ช่วงอายุ 18-35
คิดเป็นร้อยละ 20 %

ด้านการศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบาง
ระกา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบาง
ระกา (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔)
3. โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม (วัด
บางระกา)
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
5. โรงเรียนบ้านหนองปรง

การเข้าถึงของรัฐ
•
การคมนาคม
•
การไฟฟ้า
•
การประปา
•
โทรศัพท์
•
ไปรษณีย/์ การ
สื่อสาร
/การขนส่งและวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ข้อมูลปี 2564

ด้านสุขภาพ

ความเป็ นอยู่

การศึกษา

ด้านรายได้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางระกา ๑ แห่ง
ตั้งอยู่บา้ นบางระกา หมู่ที่ ๘
2. องค์การบริหารส่วนตาบล
บางระกาได้ดาเนินการด้านสง
คมสังเคราะห์
- ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- รับลงทะเบียนและประสาน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ประสานงานในการทาบัตรผู้
พิการ
- ดาเนินการโครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพให้กับประชาชน
ทั่วไป
- จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ประสานงานช่วยเหลือของ
จังหวัด อาเภอ หน่วยงานต่างๆ
- ดาเนินโครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากไร้

การเข้าถึงบริการรัฐ

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

1. เกิดการจ้างงาน
2. ผู้รับจ้างงานได้รบั การพัฒนาทักษะทัง้ 4 ด้าน
- Digital Literecy
- English Literecy
- Social Literecy
- SET

1. ส่งเสริมให้มตี ลาดปลอดสารพิษทุกหมูบ่ ้านใน
ชุมชน
2. ควรมีการพัฒนาต่อยอดตลาดปลอดสารพิษให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจาตาบล
3. ควรมีการพัฒนาต่อยอดในช่องทางการขายที่
หลายหลาย

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าในพื้นที่ขนาดเล็ก
- ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มรายได้
- ส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างทาการเกษตรปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน
(ตลาดผักปลอดสารพิษ)ผ่านช่องทางออนไลน์
รายได้ทเี่ พิ่มขึน้
ร้อยละ 65.25
รายได้ต่อปี 100,000
รายได้ต่อครัวเรือน 10,000
ผลลัพธ์เชิงสังคม
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งเสริมการเพื่มรายได้
ลดรายจ่าย
- เกิดตลาดปลอดสารพิษภายในชุมชน
- เกิดความร่วมมือในชุมชน

ข้อมูลประชากร
จานวนหลังคาเรือน 1,161 หลังคาเรือน
จานวนประชากร 4,609 คน
จานวนผูส้ งู อายุ 1,024 คน

กลไกการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยและผู้จ้างงาน
ประกอบด้วย คณะอาจารย์,ผู้จ้างงาน
2. ที่ปรึกษาภาครัฐ ประกอบกอบด้วย
หน่วยงานราชการในพืน้ ที่ตาบลบาง
ระกา เช่น กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
3. คณะทางานในชุมชน ประกอบด้วย
กลุ่มทาการเกษตรปลอดสารพิษ,กลุ่ม
สมาชิกตลาดปลอดสารพิษ,กลุ่มผู้มี
รายได้นอ้ ย

การพัฒนาพืน้ ที่

สินค้าชุมชน(ตลาดผักปลอดสารพิษ)

ครัวเรือนผู้มรี ายได้นอ้ ย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ เสาวนีย์ มะหะพรหม
หน่วยงาน : คณะวิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เบอร์โทร : 082-465-4229

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพือ่
เพิ่มรายได้

ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าใน
พื้นทีข่ นาดเล็ก

