กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลนำโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร
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ศักยภาพตาบล
.............................

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลนำโสกเป็ นหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอเมืองมุกดำหำร
จังหวัด มุก ดำหำรมี พืน้ ที่ทั้งหมด 162 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรือประมำณ
101,250 ไร่ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็ น 16 หมู่บำ้ น มีประชำกรรวม
10,205 คน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร มีแหล่งนำ้ หลำยแห่ง
แต่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์ ท ำงกำรเกษตรมำกนั ก เพรำะยั ง ไม่ มี ร ะบบ
ชลประทำน แต่มีอ่ำงเก็บนำ้ ขนำดเล็ก เช่น อ่ำงเก็บนำ้ ห้วยโพนทอง อ่ำง
เก็บนำ้ ห้วยกะหลอง อ่ำงเก็บนำ้ ห้วยหินสิ่ว ฯลฯ มีโรงเรียนประถมศึกษำ
รวม 7 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษำจำนวน 2 แห่ง และศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
รวม 7 แห่ง และยังมี หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข ประกอบด้ว ย สถำนี
อนำมัย จำนวน 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จำนวน 2 แห่ง
ทั้ง 16 หมู่บ ำ้ นมี กำรใช้นำ้ ประปำในกำรอุป โภคบริโภค โดยแยกเป็ น
ประปำผิวดิน 2 แห่ง ใช้รว่ มกัน 3 หมูบ่ ำ้ น และ ประปำบำดำล จำนวน 13
หมูบ่ ำ้ น ฯลฯ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
คาอธิบาย: เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน 5 มิติของตาบล ทั้งนี้
อาจนาเสนอในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ เป็นต้น
ข้อมูล TPMAP

กำรกำรสำรวจ

กำรพัฒนำพื้นที่
1.
2.
3.
4.
5.

ในพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน
หลากหลายชนิดแต่ขาดการ
จัดการอย่างเป็นระบบ
ในพื้นที่มีสถานที่โดดเด่น ละ
มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
แต่ขาดการประชาสัมพันธุ์
ขาดรูปแบบการจัดการขยะ
และการใช้ประโยชน์
มีการปฏิบัติตนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรค
มีทรัพยากรและพืชสมุนไพร
ที่ใช้ประโยชน์ทางยาได้

1. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ชุมชน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
3. การบริหารจัดการขยะต้นทาง
4. การป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
5. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรและทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชน

มุ่งสู่ความพอเพียง

มุ่งสู่ความยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน
Plan
อว.

หน่วยงำน
ในพื้นที่
ผู้ทางาน
ตาบล

มรภ.สน.
Process

ชุมชน

impact

ผลลัพธ์
1. ตาบลนาโสกมีการจ้างงาน 3 ประเภท รวม 20 อัตรา
2. ผู้รบั จ้างงานได้รับการพัฒนาตัวเองตามหลักสูตรการพัฒนาที่กาหนด
3. มีการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการโดยการมี
ส่วนร่วมทุกส่วนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรมใหญ่ๆ
4. ตาบลนาโสกมีการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ตาบลในรูปแบบอิเล็กทอนิกส์
หรือ Community Big Data ประจาตาบลนาโสก และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทุกๆ 3 เดือน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นมวลรวม ร้อยละ 8.5
- 2,000,000 บาท/ปี
- 5,000 บาท/ครัวเรือน
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น
ต้นทุนที่ลดลง (ร้อยละ 40) ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30) แรงงานที่ลดลง (ร้อย
ละ 10) เป็นต้น

1) โดยรวมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสภาพแว้ดล้อมและการจัดการชุมชน
2) เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐาน
เพื่อออกไปหางานต่างพื้นที่
3) มีการกระจายรายได้จากการจาหน่ายหรือ
ผลิตสิ้นค้าชุมชนทาให้ ลดความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้ของคนในชุมชน
4) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง
ทั่วถึงฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลควรทาความเข้าใจและนาระบบเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG.) เข้ามามีส่วนในการดาเนินโครงการในแต่ละตาบล เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิง
พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ลดการสู ญ เสี ย ให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
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