กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลโคกสะอำด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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กลไกกำรดำเนินงำน

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ำบล

ตำบลโคกสะอำด ปัจจุบนั เป็ นตาบลโคกสะอาดมีหมู่บา้ นใน

ความรับผิดชอบ จานวน 16 หมู่บา้ น
ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะดินโดยทัว่ ไปเป็ นดินร่ วนปนทราย
75% ดิ นลูกรั ง 15% และดิ นเหนี ยว 10% มี แหล่งน้ าที่ มีความจุ น้อย
กว่า 2 ล้าน (ลบ.ม) 20 แห่ งประปา/บาดาล และ ปริ มาณขยะเฉลี่ ย
จานวน 241 ตัน/เดือน
พืชหลัก
เกษตรกร 1,604 คน
อำชีพหลัก
อำชีพเสริ ม

จำนวนประชำกรทั้งหมด
7,712 คน
ชำย 3,817 คน

หญิง 3,895 คน

ค้ำขำย รับจ้ำงทั่วไป

อ้ อย

ข้ ำว

สถำนศึกษำโรงเรียน 8 แห่ ง
ศูนย์ พฒ
ั นำเด็กเล็ก 6 แห่ ง
ศำสนสถำน (วัด) 18 แห่ ง

ทำควำมเข้ ำใจและแบ่ งบทบำทควำมรับผิดชอบ

จัดทำข้ อมูล HAB Tambon profile

วิเครำะห์ ปัญหำและจัดทำ
รำยละเอียดโครงกำร

TPMAP ควำมต้ องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ (จำนวนคนตกเกณฑ์ )
ก่ อนโครงกำร

หลังโครงกำร

ด้านสุขภาพ

ด้านการเข้าถึง
บริ การรัฐ

ด้านความ
เป็ นอยู่

ด้านการศึกษา

ด้านรายได้

ด้านสุขภาพ
ด้านความ
เป็ นอยู่

ด้านรายได้
ปี 64

ปี 62

กำรพัฒนำพืน้ ที่

ด้านการเข้าถึง
บริ การรัฐ

ด้านการศึกษา

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
โจทย์ พนื้ ที่

เศรษฐกิจ
พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการปลูก
อ้อ ย พร้ อ มส่ ง เสริ มผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นชุ ม ชน โปรโมท
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บรม ให้ ค วามรู ้ เรื่ องการตลาตแ ก่
ระกอบการ
สุผูขป้ ภำพ
ลดจานวนผูป้ ่ วย NCDs สร้างความตระหนักรู ้แก่ผปู ้ ่ วย
ให้เห็นถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง
สังคม
ร่ วมกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ตาบลโคกสะอาด
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและจัดการปัญหาขยะใน
พื้นที่ให้เป็ นระบบมากขึ้น
กำรศึกษำ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พร้อมดาเนินกิจกรรมตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา

เศรษฐกิจ
- โครงกำรส่ งเสริมกำรพัฒนำเกษตรกรปลูกอ้ อย
จัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู ้ สามารถนาไปใช้ปรับปรุ งคุณภาพของ
ดิน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและติดตามการเพาะปลูกของเกษตรกร
ตัวอย่าง
- โครงกำรส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ ในชุมชน
โปรโมทผลิตภัณฑ์ อบรมให้ความรู ้เรื่ องการตลาดแก่ผปู ้ ระกอบการ
สุ ขภำพ
- โครงกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสู งด้ วยควำมใส่ ใจ
จัดอบรมให้ความรู ้การดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสู งและการติดตามผลกลุ่มเป้าหมายประจาเดือน
สั งคม
- โครงกำรร่ วมทำบุญเนื่ องในวันสำคัญทำงศำสนำ ประเพณีและ
วัฒนธรรม
แจกอาหารในงานประเพณี ทอดกฐิน เพื่อสานสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
สิ่ งแวดล้ อม
- โครงกำรกำรจัดกำรขยะอินทรี ย์ในชุมชน
จัดอบรมการให้ความรู ้การจัดการขยะอินทรี ยใ์ นชุมชน
กำรศึกษำ
- โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพผลกำรเรี ยนด้ วยบอร์ ดเกม
อบรมจากผูเ้ ชี่ยวชาญการสร้างบอร์ ดเกม พร้อมนาความรู ้มา
ประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษา

กระบวนกำร
ทำงำน

วำงแผนกำรดำเนินงำน

ติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินงำน

จัดทำโครงกำร/กิจกรรม

ผลลัพธ์
1.
2.
3.
4.

เกิดการจ้างงานแก่บุคคลในพื้นที่ และสร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชน
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านดิจิทลั
ด้านภาษาอังกฤษ และด้านสังคม
เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ
พัฒนาฐานข้อมู ลขนาดใหญ่ ของชุ มชน นาไปสู่ การปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ
1.รำยได้ จำกกิจกรรมที่เพิม่ ขึน้
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายเดิมของผูป้ ระกอบการ
เฉลี่ย 3,500 บาท/เดือน (ร้อยละ 77.8)
2. กำรเพิม่ ผลิตภำพ (productivity)
- ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ ยเดิมเฉลี่ย 980 บาท/ไร่ (ร้อย
ละ 61.5)

ผลลัพธ์ เชิงสั งคม

1. เกษตรกรมีความรู ้เรื่ องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพิ่มผลผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ผูป้ ระกอบการมีทกั ษะทางการตลาดในรู ปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
3. ผูป้ ่ วยNCDs ดูแลสุภาพได้อย่างถูกต้อง ลดอัตราการ
เจ็บป่ วยและการรักษาตัว
4. ประชาชนจัดการปัญหาขยะได้อย่างเป็ นระบบ
5. เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการวางรากฐานสร้างความเป็ นอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืนในชุมชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
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