การดำเนินงานรายตำบล TSI
ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ศักยภาพตำบล
ตำบลอยู่รอด

ตำบลมุ่งสู่พอเพียง

- กลไกการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม
ขั้นตอนที่ 2 สำรวจความต้องการชุมชนและจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือต้านบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เสนอ
กรรมการ
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินโครงการ/กิจกรรม และติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ และจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ
ขั้นตอนที่ 8.1 บูรณาการกับขุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 8.2 บูรณาการกับการวิจัย และวิชาการ
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้
กำหนดตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 10 สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคม
- เผยแพร่สู่มหาวิทยาลัย
- เผยแพร่สู่สาธารณชน
ขั้นตอนที่ 11 นำผลประเมินไปปรับปรุงงานบริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงการบูรณาการ
กับการวิจัย วิชาการ และบูรณาการกับขุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
ตำบลทุ่งนาเลา เป็นหนึ่งในจำนวน 8 ตำบลของอำเภอคอนสาร มี 11 หมู่บ้าน
มีพื้นที่ทั้งตำบล 43.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,043.35 ไร่ ที่ตั้ง ที่ทำการ
องค์การ
บริหารส่วนตำบล มีที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่บ้านนาเกาะ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนาเลา !
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ทำการอำเภอคอนสารประมาณ 2
กิโลเมตรห่างจาก ตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 125 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลทุ่งนาเลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลำน้ำเชิญไหลผ่านทางตอนเหนือ
ของตำบล มีลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยนำผุด ลำห้วยนำพุ ลำห้วยคลอง
ดง ลำห้วย ห้วยแล้ง เป็นต้น มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงและภูเขา
สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดง
พญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 - มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับนำทะเล
ปานกลาง

ผลลัพธ์

Item 5
8.09
Item 4
15.47

Item 1
36.82

Item 3
18.37

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

Item 2
21.25

Item1 ด้านความเป็นอยู่ 36.82% ตำบลทุ่งนาเลายังคงมีปัญหาในเรื่องของ
ความเป็นอยู่ในกลุ่มของสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งมีเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ควร
ได้รับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ
Item2 ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 21.25% การรับบริการภาครัฐในปัจจุบันมี
การนำเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสมัครเข้ารับ
บริการแต่ยังมีประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงในเรื่องนี้จึงทำให้ไม่สามารถสมัครเข้ารับ
บริการได้
Item3 ด้านสุขภาพ 18.37% ปัจจุบันสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID - 19 ยังคงไม่ดีขึ้นจึงทำให้การเข้าถึงการบริการและในการรับบริการ
เป็นไปด้วยความยากลำบาก ประชาชนจึงต้องการช่วยเหลือในส่วนนี้
Item4 ด้านรายได้ 15.47% ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19
ส่งผลให้คนตกงานเป็นจำนวนมากและขาดต้นในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่จึง
ทำให้ประชาชนขาดรายได้และว่างงาน
Item5 ด้านการศึกษา 8.09% ปัจจุบันการศึกษามีอิสระมากขึ้น อีกทั้งในยุคสมัย
ใหม่ยังต้องเรียนแบบออนไลน์
จึงทำให้ไม่สามารถเข้าในเนื้อหาและการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โจทย์พื้นที่
1. ปัจจุบันตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิมีประชากรซึ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน
มากประมาณร้อยละ 30-40 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้ง
ให้อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานได้ออกไปทำงาน
ต่างถิ่น ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ยังถูกกระทบด้วย
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึง
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนตำบลทุ่งนาเลาส่วนมากประมาณ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นการ
ประกอบ
อาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน เพราะ
หากขาดความรู้ในส่วนนี้ไปจะทำให้ประชาชน
ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือลงทุน ได้อย่าง
ครบวงจรและไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ยังยืน

1. การจ้างงาน บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา ที่ได้รับการจ้างงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะได้รับเงินเดือนสนับสนุนทำให้สามารถดำรงชีวิตได้
สะดวกสบายยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาทักษะ ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการได้แก่ วิชาภาษา
อังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์วิชาวิศวกรสังคม และการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ UP
SKILL & RE SKILLเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับทุกคน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เกิดการพัฒนาของ
สังคมในชุมชนมากขึ้น ด้วยการพัฒนาตามหลักเป้าหมายตำบล 16 ประการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดี
4. COMMUNITY BIGDATA ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้ แอพฯU2T เป็น
เครื่องมือในการสำรวจซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆในตำบลได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง
ทำให้ทราบถึงจะและปัญหาเพื่อมาพัฒนา ตำบลต่อไปอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลพธเชิงสงคม

1. รายได้ประชาชนในตำบลประชาชนร้อยละ 30
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20/เดือน
- รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นประมาณ700 1.000 บาท ต่อ เดือน ต่อ ครัวเรือน
- รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 15,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน
2. การเพิ่มผลิตภาพต้นทุนลดลงร้อยละ 15
- ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- การใช้แรงงานคนลดลง ร้อยละ 1

1. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตในยุค NEW NORMAL ที่ดี
ขึ้น เพราะได้รับการสับสนุน และอบรมให้
ความรู้ในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังให้ ความ
รู้ในการหาช่องทางในการดำรงชีพอีกด้วย
2. การย้ายฐินฐานเพื่อออกไปทำงานลดลง
เพราะมีการสร้างรากฐานการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนอีกทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้การประกอบอาชีพสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
3. ลดความเหลือมลำรายได้ของคนใน
ชุมชน
รายได้ของประชาชนในตำบลที่อยู่ในระดับ
ล่างมีการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชน
เริ่มสามารถประกอบอาชีพเองได้

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความอยู่ดีมีสุขในวิถี
ชีวิตใหม่ ดำเนินการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลเพื่อให้
สามารถดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลได้โดยอบรม
ให้ความรู้เรื่องการทำกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องแอพลิเคชันสำหรับ
อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต เพื่อให้
สามารถกำเนินการดูแลช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
การฝึกทักษะอาชีพในวิถีชีวิตใหม่ จัดโครงการ
เพื่อพัฒนาให้ความรู้เรื่องการเงินสำหรับการเริ่ม
ต้นประกอบอาชีพสำหรับผู้จะเริ่มต้นประกอบ
อาชีพ และการคำนวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์เพ็ญนภา สุขเสริม
เบอร์ติดต่อ 093-102-1155

