กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลธำตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ศักยภำพตำบล
.............................

ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ำบล

กลไกกำรดำเนินงำน

เทศบำลตำบลธำตุทอง
ประกอบด้วย 13 หมู่บำ้ น 3,920
ครัวเรื อน แบ่งกำรปกครองเป็ น 2
เขต สภำเทศบำลเขตที่ 1 มี 7
หมู่บำ้ น สภำเทศบำลเขตที่ 2 มี 6
หมู่บำ้ น

0-5 ปี 6-14 ปี
1% 6%

13,535 คน 3,920 ครัวเรื อน

สั ดส่ วนอายุของประชากร

น้ำผิวดิน
49 แห่ ง

ชำย 47.2 % หญิง 53.8 %

วัด 11 แห่ ง

ขนำดพื้นที่ป่ำ
4,769 ตร.กม

หลังโครงกำร

ข้ อมูลประจำปี 2562

เศรษฐกิจ เกษตรกรที่ปลูกข้ำว
และอ้อยสำมำรถประหยัดต้นทุน
กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ได้
สำมำรถเลี้ยงสุ กรโดยสำมำรถลด
ต้นทุน
สุ ขภำพ ส่งกำรกำรดูแลผูส้ ู งอำยุ
และผูป้ ่ วยติดเตียง
สังคม ช่วยส่งเสริ มวิสำหกิจ
ชุมชนให้มีควำมยัง่ ยืนมำกขึ้น
กำรศึกษำ เพิ่มองค์ควำมรู ้และ
ทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่
สิ่ งแวดล้ อม ส่งเสริ มธนำคำรขยะ
ในชุมชน กำรคัดแยกขยะ

•โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ พัฒนำกำรปลูกพืช
หลัก(ข้ำว/อ้อย)
•โครงกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุกรและกำร
ลดต้นทุนอำหำร
•โครงกำร พัฒนำกลุ่มวิสำหกิจกลุ่มหน่อไม้ฝรรั่ง
•โครงกำรพัฒนำศักยภำพและสนับสนุนกำรออก
ตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วยติดเตียง
•โครงกำรเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อกำรศึกษำ
•โครงกำรส่งเสริ มกำรคัดแยกขยะรี ไซเคิลใน
ชุมชน

ภำคี

สำนักงำนเกษตรอำเภอ/ศูนย์วิจยั และ
พัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ

คณะสัตว์แพทย์
มข.

เกษตรกรปลูก
อ้อย-ข้ำว

•เทศบำลตำบลธำตุทอง
•กลุ่มวิสำหกิจชุมชน(หน่อไม้ฝรรั่ง)
•ปศุสตั ว์จงั หวัด
•ปศุสตั ว์อำเภอ
•กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสุ กร
•โรงเรี ยนบ้ำนธำตุ
•รพ.สต.ธำตุทอง

รร. บ้ำนธำตุ
ผูป้ ่ วยติดเตียง
CG

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุกร

กระบวนการดาเนิ นงาน
หำข้ อมูลเพิ่มเติม
เกีย่ วกับหัวข้ องำนที่
ได้ รับมอบหมำย

ปัจจุบันยังไม่มขี ้ อมูล อยู่
ในช่ วงกำรสำรวจ จัดเก็บ
และรวบรวมข้ อมูลอยู่

กำรพัฒนำพืน้ ที่

กลุ่ม
หน่อไม้ฝรรั่ง

โรงรียน 5 แห่ ง
ศพด 5 แห่ ง

TPMAP ควำมต้ องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ
ก่ อนโครงกำร

เทศบำลตำบลธำตุทอง

ผูถ้ ูกจ้ำงงำน
U2T

ปศุสตั ว์จงั หวัด

15-21 ปี
30%

22-59 ปี
50%

ตําบลอยูร่ อด

ภำคีเครื อข่ำย

ตำบลธำตุทองประกอบด้วย 13 หมู่บำ้ น 3,920
จำนวนประชำกรทั้งหมด 13,535 คน
ครัวเรื อน
60 ปี ขึน้ ไป
13%

ตําบลไม่สามารถอยูร่ อด

แบ่ งเขตกำรเก็บข้ อมูล
ลงพื้นที่

จัดสรรผู้ปฏิบัติงำนที่
เชี่ ยวชำญในหน้ ำที่ต่ำงๆ

นำข้ อมูลที่ได้ มำ
วิเครำะห์ ปัญหำที่
เกิดขึน้

ตรวจสอบควำมถูก
ต้ องของข้ อมูล

เสนอ
แผนพัฒนำ

ประเมินผล ทำแบบ
โครงกำรเพื่อ
ผลประโยชน์ ของชุ มชน

สรุ ปกำร
ดำเนินงำน

ดำเนินงำน
ตำมแผน

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ เชิงสั งคม

1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
**รำยได้ที่เพิ่มขึ้นของวิสำหกิจชุมชน ร้อยละ 25 %
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
**เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและอ้อยสำมำรถลดต้นทุนกำร
ใช้ปุ๋ยตำมค่ำกำรวิเครำะห์ได้ 208,819บำท พื้นที่ 308
ไร่ เฉลี่ยลดต้นทุนได้ 911.75 บำทต่อไร่
**กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุกรสำมำรถลดต้นทุนอำหำรหมูได้จำก
กำรเลี้ยงหนอนแมลงวันลำย โดยแปลงตัวอย่ำงสมำรถ
ลดต้นทุนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 8,500 บำทต่อปี
**จำกกำรปลูกเห็ดขำยเพื่อเป็ นอำหำรกลำงวันสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยได้กิโลละ 10 บำท ผลผลิตเฉลี่ย 3 กิโลกรัม
ต่อวัน เท่ำกับลดต้นทุนได้ 30 บำทต่อวัน หรื อ 8700
บำทต่อปี

1) ลดกำรว่ำงงำนของคนในพื้นที่
2) มีส่วนช่วยโรงเรี ยนในกำรลดต้นทุนอำหำร
กลำงวัน และให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปต่อยอดเป็ นอำชีพได้
3) คนในชุมชนมีองค์ควำมรู้กำรปลูกข้ำวและ
อ้อยในเรื่ องกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน และ
กำรปฏิบตั ิตำมหลักวิชำกำร
4) ผูป้ ่ วยติดเตียงมีคุณภำพชีวิตดีข้ ึนลดควำม
เสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคแทรกซ้อนที่มีในผูป้ ่ วยติด
เตียง
5) ลดกำรย้ำยถิ่นฐำนไปทำงำนพื้นที่อื่นๆ

ข้ อเสนอแนะ
โครงกำรควรทำแบบต่อเนื่ องเพื่อให้ชุมชนมีสมั มำอำชี พและได้ควำมรู้แบบ
เต็มที่เพื่อที่จะสำมำรถนำควำมรู ้ไปใช้ให้เกิดเป็ นรำยได้แบบยัง่ ยืน

ผู้รับผิดชอบ รศ.น.สพ.ดร.สำธร พรตกูลพิพฒ
ั น์
เบอร์
ต่ อ................... หน่ วยงำน คณะสัตวแพทยศำสตร์
โทรตดิ 061-961-9879

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ ม/1 ตำบล

