การดำเนินงานรายตำบล TSI
ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

มุ่งสู่ความพอเพียง
ก่อน

ศักยภาพตำบล
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

มุ่งสู่ความยั่งยืน
หลัง

กลไกการดำเนินงาน

ที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านเขว้า อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบ้านเขว้า ระยะทาง 27
กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 43
กิโลเมตร จัดตั้งเป็นตำบลภแลนดา เมือปี พ.ศ.2534 ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลภูแลนคา โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลภูแลนตามีเน้อที่ทั้งหมดประมาณ 78,819 ไร่ หรือประมาณ 126 ตาราง กิโลเมตร
(1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่)
ภูมิประเทศ
- ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิตตะวันตกของพื้นที่มี
บริเวณติดกับ แม่น้ำซี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีพื้นที่ส่วน
ใหญ่ที่เป็นป่าไม้และภูเขา จำนวน 57,128ไร่ มีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกทางการ
เกษตร จำนวน 21,691 ไร่ มีลำนำสาย หลัก 2 สายที่ไหลผ่านพื้นที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมี
แม่น้ำสายรองใหลผ่านพื้นที่ จำนวน 11 สาย ระยะทาง 56.5 กีโลเมตร สภาพอากาศขององค์การ
บริหารส่วนตำบลภูแลนคาส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรแบบผสมผสาน การ
เลี้ยงสัตว์

ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิประกอบ
ด้วย 5 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหว้าเฒ่า
เหมูท่ 2 บ้านแก้งยาว
หมู่ที่ 3 บ้านหัวยน้ำค่า
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง
หมู่ที่ 5 บ้านซับปลากัง
หมู่ที่ 6 บานซีบน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 8 บ้านป่าปีแตง

1. การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับงานนั้นๆ
2. การวางแผนการทำงานร่วมกัน
3. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และเหมาะสม
4. ประเมินผลการทำงานหากเกิดความผิดพลาดในงานนั้นๆ จะ
ได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลลัพธ์
1.การจ้างงานเกิดการจ้างงานของคนในตำบลมากขึ้น เนื่องจากมีกาสนับสนุน
จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ว่งเสริม
ด้านการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในตำบลมากขึ้น
2 การพัฒนาทักษะ มีการส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร การ
แปรรูปสมุนไพรต่อยอดสมุนไพรในครัวเรือนให้มีมูลค่า รวมทั้งการให้ความรู้
เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้ประชาชนในตำบล
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลภูแลนคา มี
กลุ่มสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผูพิการ ที่มีความสามารถแตกต่างกันไป ทั้งด้าน
การเกษตร เครืองจักสาน ศิลปะดนตรี หรือการประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆา จึงได้
มีการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพและงบประมาณบางส่วน เพื่อต่อยอด
การประกอบอาชีพให้ประชาชนในตำบล
4. Community Big Data มีการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ ของตำบลภูแลน
คา ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง , 31 ตัวชี
วัดโควิด 19 รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพดวามเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อนำ
ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตำบลต่อไป

ด้านสุขภาพ 17.43 %

ด้านรายได้
12.7%

ด้านเข้าถึง
8.7%

ด้านสุขภาพ
17.4%

ด้านมาตรการปารป้องกันโรคระบาดการเตรียมความพร้อมด้านการบริการประชาชน เป็นไปด้วยความลำบาก จึงมีการจัดทีม
ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบปัญหาเมือบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งการรายงานสถานการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

ด้านความเป็นอยู่ 22.37 %

ชาวบ้านตำบลภูแลนคา ยังประสบปัญคลื่นสัญญาณไม่ทั่วถึง

ด้านการศึกษา 38.86 %
ด้านความเป็นอยู่
22.4%
ด้านการศึกษา
38.9%

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทางการศึกษาอย่างรุนแรง คุณภาพการศึกษาและความเลื่อมล้ำสูง ส่งผลต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ทำให้ต้องหยุดเรียน จึงต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก

ด้านรายได้ 12.69 %

ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ ผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือการให้บริการต่างๆ ต้องหยุดชะงัก
รายได้จึงลดลงไม่คงที่

ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ 8.65%

ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเข้าบริการประชาชน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และยังส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนจัดตั้งเป็นกลุ่มสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่ยากจน และด้อยโอกาสอย่าง
แท้จริง

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ประชาชนในตำบลภูแลนคา มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ
- ต้านเกษตร
ด้านการค้าขาย
ด้านการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในภาพรวมของ
ตำบลคิดเป็นร้อยละ 60% ประชาชนได้นำทักษะความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับ ให้เข้ากับสภาพความ
เป็นอยู่ของตนเอง

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1.คุณภาพชีวิตของคนในตำบลภูแลนคาดีขึ้น
2.การย้ายถิ่นฐานลดลง
3.ความเลื่อมล้ำลดลง
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
ทั่วถึง

การพัฒนาพื้นที่
โจทย์พื้นที่

1. พัฒนาทักษะการเงินของชุมชน
2. ส่งเสริม และดูแลระบบสุขภาพชุมชน
3. พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
4. ส่งเสริมการทำความดีในชุมชน
5. ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อ
เพิมมลค่า ทั้งด้านอาหาร และของใช้
6. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น
7. พัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
8. มีการจ้างงานประชาชน บัณฑิต และ
นักศึกษา เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

กิจกรรมที่ดำเนินการ

- กิจกรรม แปรรูปสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
- กิจกรรม พัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นจากสมุนไพรเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพสื่อนำเสนอการท่องเที่ยววิถี
ไหม่ และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวพื้นถิ่นผ่านสือด้วยช่องทาง
ออนไลน์และโชเชียลมีเดีย
- เป้าหมายที่ 3 สามารถวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของสถาบัน
- เป้าหมายที่ 5 เกษตรทฤษฎีใหม่
- เป้าหมายที่ 12 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนดูแลประชาชน
ทุกคน
- เป้าหมายที่ 14 ระบบยุติธรรมความดี
- เป้าหมายที่ 16 ตำบลทาความดี
- ดัชนีชี้วัดที่ 8 เรื่องเด่น
- ดัชนีชี้วัดที่ 9 คนเด่น

ผู้รับผิดชอบ นางสาวทพัชชา หิรัญคำ
เบอร์ติดต่อ 093-376-7689

