


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พื้นที่ด าเนินการ        จังหวัดสกลนคร   จ านวน  27 ต าบล
จังหวัดมุกดาหาร จ านวน   2 ต าบล
จังหวัดนครพนม  จ านวน   1   ต าบล

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(USI) 

ภาพรวมการประเมินศักยภาพต าบล

▪ ต ำบลมุ่งสู่ยั่งยืน
▪ ต ำบลมุ่งสู่พอเพียง
▪ ต ำบลพ้นควำมยำกล ำบำก
▪ ต ำบลที่ยังไม่พ้นจำกควำม

ยำกล ำบำก

ก่อน หลัง

6 ต ำบล      9 ต ำบล
9 ต ำบล       11 ต ำบล
9 ต ำบล       10 ต ำบล
6 ต ำบล       - ต ำบล

กลไกการด าเนินงาน

ค ำอธิบำย: น ำเสนอกลไก/ขั้นตอน/รูปแบบวธิกีำรที่ใช้ รวมถึงควำมร่วมมือต่ำงๆ

ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกับพื้นที่

ภาพรวมกลุ่ม/ลักษณะกิจกรรม
แบ่งตามศักยภาพต าบล

ยั่งยืน พอเพียง พ้นความ
ยากล าบาก

ไม่พ้นความ
ยากล าบาก1) กิจกรรมพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายในชุมชน
2) กิจกรรมเทคนิคการท าบัญชี
ครัวเรือนและลดรายจ่าย 
3) กิจกรรมธนาคารขยะ การ
จัดการขยะ
4) กิจกรรมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน
5) กิจกรรมการผลิตอาหารโค
อย่างง่ายและดูแลสุขภาพโค
เบ้ืองต้น
6) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1) กิจกรรมเพิ่มมูลค่า
ของเสียหรือวัสดุเหลือ
ใช้ภายในชุมชนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
2) กิจกรรมการท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ในชุมชน
3) กิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชผัก
สมุนไพรครัวเรือน
4) กิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับการดูแล
สุขภาพ การแปรรูป
สมุนไพร

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รำยได้ท่ีเพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต ำบล 

ร้อยละ 20 - 25
2) กำรเพิ่มผลผลิตภำพ (productivity) 
เฉลี่ยต่อต ำบล 
ต้นทุนท่ีลดลง ร้อยละ 10
ผลผลติท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10
แรงงำนท่ีลดลง ร้อยละ 9

1) คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน
2) การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าลดลง
3) ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ

คนในชุมชน
4) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล       

อย่างทั่วถึง
5) ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
6) ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน
7) เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

“สะท้อนภาพรวม” “สะท้อนภาพรวม”

ฐานข้อมูลนักวิชาการเชี่ยวชาญ (USI ข้อ 9)

การปรับปรุงหลักสูตร (USI ข้อ 2,4,8,10)
• หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน..16..หลักสูตร
• หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จ ำนวน..2..หลักสูตร

สรุปองค์ความรู้ (USI ข้อ 12)
• องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จ ำนวน. 63 เร่ือง
• กระบวนกำร/วธิีกำร จ ำนวน 5 เร่ือง

ต าบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษา (USI ข้อ 11)
จ านวน 18 ต าบล  1 จังหวัด
- ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงแพะเนื้อ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าผลไม้ช้างพลังสอง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

หมายเหต:ุ แบบฟอร์ม/1 มหาวิทยาลัย และสามารถมีเอกสารแนบได้ไม่เกิน 3 แผ่น

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
เบอร์ติดต่อ 084-4285407

มหำวิทยำลัย

กระบวนกำรมีส่วนร่วม

ภำคีเครือข่ำย

เทศบำลต ำบล
/อปท./อบต.

อว.จ้ำงงำน
ในพื้นที่

สนง.พัฒนำ
ชุมชน 

จ.สกลนคร

ปกส. 
จังหวัด

นครพนม

สนง.ที่ดิน
จ.มุกดำหำร

1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
เพาะพันธ์และจ าหน่ายเห็ด
นางฟ้าภูฏาน
2) กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ในชุมชน
3) กิจกรรมการเพาะปลูก
พืชผักสมุนไพรครัวเรือน
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและแปรรูป
ผ้าฝ้าย – ผ้าไหมย้อมคราม
5) กิจกรรมการท าไม้กวาด
จากขวดพลาสติกเหลือใช้

1) กิจกรรมส่งเสริมการแปร
รูปข้าวอินทรีย์และพัฒนา
ช่องทางการจ าหน่าย
เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ทางการการตลาด
2) กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวสายไหม
3) กิจกรรมการเพาะปลูก
พืชผักสมุนไพรครัวเรือน
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและแปรรูป
ผ้าฝ้าย - ผ้าไหมย้อมคราม
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เอกสารแนบ ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จาการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย (USI) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1. การปรับปรุงหลักสูตร 
   มหาวิทยาลัยนำปัญหา วิธกีารแก้ปัญหา บทเรียน และผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เป็นกรณีตัวอย่าง
ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของชุมชน  ประกอบด้วย      
- หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 16 หลักสูตร 
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
2. องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงาน
ที่ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน ที่มีการนำมาประยุกต์หรือผนวกใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมอาชีพ และการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน ได้แก่ 

รายละเอียด จำนวน 
1. นวัตกรรม 
- การแปรรูป 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้า 
- อ่ืน ๆ 

20 
3 
3 
14 

2. องค์ความรู้ 
- ผ้า 
- พืช 
- ตลาด 
- อ่ืน ๆ 

39 
4 
9 
6 
20 

3. เทคโนโลยี 4 
4. กระบวนการ/วิธีการ 5 

รวมทั้งสิ้น 68 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล 
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3. ตำบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รวบรวมตำบลเป็นพ้ืนที่จัดการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใน
สถานการณ์จริง ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับชุมชนพ้ืนที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
แท้จริง  รายละเอียดตาม QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 
4. ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ  รายละเอียดตาม QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 
 

รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล 



ข้อมูลพืน้ทีต่ ำบล

ต ำบล        ท่าแร่        อ ำเภอ       เมืองสกลนคร         จังหวดั         สกลนคร

มหำวทิยำลยั ราชภฏัสกลนคร

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 มติิ

กลไกกำรด ำเนินงำน

การด าเนินงานรายต าบล(TSI)

ศกัยภาพต าบล ประเมิน(ก่อน) ประเมิน(หลงั)

- คนจนสุขภาพ 0
- คนจนความเป็นอยู ่0
- คนจนการศึกษา 1
- คนจนรายได้ 0
- คนจนการเข้าถงึบริการภาครัฐ 0

ผู้รับผิดชอบ ดร.อภิสิทธิ ์สมศรีสุข

เบอรต์ิดต่อ  042-970-026  หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เทศบาลต าบลท่าแร่ แบ่งการปกครองออกเป็นชุมชน โดยมีชุมชนย่อยใน
เขตเทศบาล จ านวน 15 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนสมประสงค์, ชุมชนท่าแร่เหนือ, 
ชุมชนท่าสะอาด, ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์, ชุมชนสมานมติร, ชุมชนบ้านใหม่, 
ชุมชนท่าแร่ใต้, ชุมชนกลางเหนือ, ชุมชนกลางใต้, ชุมชนป่าหวา้น, ชุมชน
สามัคคี, ชุมชนท่าเรือ, ชุมชนเฟื่องฟู,ชุมชนสร้างแก้ว และชุมชนไทยเดิม 
เขตเทศบาล เมืองทองท่าแร่,ชุมชนบ้านพะโค,ชุมชนบ้านป่าพนาวลัย,์ชุมชน
บ้านหนองบัวทอง

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ ร้อยละ 
99 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ทางศาสนาและประเพณี โดยเสริมสร้างความสามัคคีในประเพณี
ต่างๆ เช่น ประเพณีแห่เทียนปัสกา, ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส, จุด
เทียนและร าลึกถึงผู้ล่วงลับ รวมถึงประเพณีอื่นๆ โดยในเขตเทศบาลต าบล
ท่าแร่ มีโบสถ์ส าหรับประกอบพธิีทางศาสนา 3  แห่ง

การพัฒนาพื้นที่
1) ร่วมพัฒนาพื้นที่ในต าบลท าความสะอาดในเทศบาล

2) พัฒนาพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก

3) มอบอุปกรณ์ป้อกกันลละท าความสะอาดคควิดใ้้ลก่คบส์์อาสนวิ้าร 

อัครเทวดาท่าลร่้นอกลสก

4) พัฒนาลละเผยลพร่ล้ล่กท่อกเที่ยวในต าบลท่าลร่

5) อบรมใ้้ความรู้ด้านมัคคุเทศก์น้อย

6) ส่กเสริมสุขภาพประชาชนในต าบล ท่าลร่

ต่อยอดสินค้า OTOP เพิ่มช่อกทากการขายสินค้าบนลพลตฟอร์มออนไลน์
ส่กเสริมล้ล่กท่อกเที่ยวภายในต าบลท่าลร่ร่วมกับต าบลอ่ืนๆภายในอ าเภอเมือก
สกลนคร ใ้้มีความเชื่อมคยกกันเพื่อยกระดับรายได้ใ้้กับประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลต่ากๆ

ข้อเสนอลนะ

ผลลัพธ์เชิกเศรษฐกิจ
1. ล้ล่กท่อกเท่ียวเพ่ิมขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึน้
3. รายได้เพ่ิมขึ้น
4. มีมัคคุเทศก์น้อยเพ่ิมขึ้น

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์เชิกสักคม
1. คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. ศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพใน
การพัฒนาเด็ก
3. ชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น



ต ำบลม่วงลำย   อ ำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

กลไกกำรด ำเนินงำน
ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมลูพื้นฐาน

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน มีการแบ่งทีมท างานประจ าหมู่บ้าน ก าหนดขอบข่ายภาระ หน้าที่ที่
ชัดเจนในการลงพื้นที่เกือ้หนุนชว่ยเหลือชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
2. กำรพัฒนำทักษะ ผู้ถูกจ้างงานทุกคน (ร้อยละ 100) ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
1) Digital Literacy 2) English Literacy 3) Financial Literacy 4) Social Literacy 
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร ประกอบด้วย กิจกรรม
การจัดการขยะแบบบูรณาการ และการพัฒนาตลาดชมุชนวถิใีหม่ (ตลาดน้ าหนองหาร  
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ ชุมชนได้รบัการพัฒนาทกัษะดา้นอาชีพ การเพิ่ม
รายได้  การจัดการขยะ การดูแลส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ COVID 19
4. Community Big Data เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละชมุชนเพื่อน ามาต่อยอด
เป็นสินค้า เช่น การสานตะกรา้เส้นพลาสติก การทอเสื่อ การทอผ้าเช็ดเทา้ กล้วยฉาบ 
ปลาส้ม ปลาแห้ง การแปรรูปผ้าย้อมคราม เป็นต้น และการส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน มีการคาดการณ์
รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ประมาณ 
5,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ครัวเรือน
2)  การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) 
เช่น ต้นทุนท่ีลดลง ร้อยละ 10
ผลผลติท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 แรงงาน
ท่ีลดลง ร้อยละ 5
3)  การขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอย่าง
กว้างขวางเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10

1)ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินเชิงสินค้าเพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ
2)ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการจัดการขยะที่
ถูกต้อง
3) ชาวบ้านเข้าใจ ระมัดระวัง รู้จักป้องกัน   ตนเองในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19
4)  เกิดความร่วมมือการท างานภาคประชาสังคม 

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร อุผา 
โทร. 08-1729-1210 หน่วยงำน คณะครุศาสตร์

เนื่องจากพื้นที่ต าบลม่วงลายเป็นพื้นทีต่ิดริมหนองหาร จึงท าให้การด าเนนิ
กิจกรรมใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากหนว่ยงานราชการที่เกีย่วข้องหลายภาค
ส่วน ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการที่ค่อนขา้งซับซ้อน 

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ตารางกิโลเมตร 
(ประมาณ 11,250 ไร่) แบ่งการปกครองออกเป็น 9
หมู่ บ้าน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอเมือง
สกลนคร อ ยู่ ห่างจากอ า เภอเมือ งสกลนคร 
ประมาณ 21 กิโลเมตร 
จ ำนวนประชำกร (ตามทะเบียนราษฎร์) 4,825
คน แยกเป็น ชาย 2,412 คน หญิง 2,413 คน
สถำนศึกษำ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง และศูนย์การ
เรียนชุมชน จ านวน 1 แห่ง
กำรสำธำรณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลม่วงลาย จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน
ม่วงลาย หมู่ที่ 9

1. กิจกรรมการพัฒนา
สัมมาชีพและสร้างอาชพีใหม่
2. กิจกรรมการพัฒนา 
Creative Economy
3. กิจกรรมการส่งเสริมดา้น
สิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมการน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน

1. การพัฒนาส่งเสริมการสรา้งอาชีพ
2. อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งเสริม
การตลาด
4. อบรมปฏิบัติการการท่องเทีย่ววถิีชมุชน
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการขยะ
6. จัดตั้งธนาคารขยะแตล่ะหมู่บ้าน (9 หมู่บ้าน)
7. รณรงค์การป้องกันการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
8. รณรงค์ฉีดวัคซีนหยุดเชือ้เพือ่ชาติ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

คืนข้อมูลแก่ชุมชน

เวที / ลงมติประชาคมจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหมู่บ้าน

จัดกิจกรรม และติดตามผลรายเดือน สรุปผล



ต ำบลพังโคน อ ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลงั)

ข้อมูลพืน้ทีต่ ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 มติิ

การพัฒนาพื้นที่

พฒันาโครงการเพื่อยกระดบัเศรษฐกิจใน
ดา้นสินคา้OTOP และสุขภาพให้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ยกระดบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑพ์ร้อมทั้งเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้กบัสินคา้OTOP 
พฒันาองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
วสัดุธรรมชาติเพื่อน ามาท าผลิตภณัฑชุ์มชน

1.กิจกรรมร่วมออกแบบโครงการเพื่อพฒันา
ชุมชนและยกระดบัเศรษฐกิจต าบลพงัโคนใน
ดา้น (OTOP,สุขภาพ)
2.กิจกรรมการพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ์
ชุมชนต าบลพงัโคนสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื
3.กิจกรรมการส่งเสริมและยกระดบัสุขภาพ
ชีวติ 4 ดี ของต าบลพงัโคน
4.กิจกรรมการจดัประชุมสัมมนาการแสดง
ผลิตภณัฑชุ์มชนและสุขภาพ 4 ดี ต าบลพงัโคน

กลไกการด าเนินงาน
วิเคราะห์ขอ้มูล
*ก าหนดวิธีการ/เคร่ืองมือ
- กระบวนการท างาน
- เคร่ืองมือช่วยเก็บขอ้มูล

ผลลพัธ์
1. การจา้งงาน = เกิดการจา้งงาน นกัศึกษา บณัฑิตจบใหม่ และประชาชน
2. การพฒันาทกัษะ = ผูถู้กจา้งงานตอ้งเขา้รับการพฒันาทกัษะผา่นระบบ e-learning

ตามท่ีโครงการก าหนดทั้ง 4 ดา้นส าคญัไดแ้ก่ ดา้นดิจิทลั ดา้นภาษาองักฤษ ดา้น
การเงิน และดา้นสังคม

3. การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ=มีการส่งเสริมพฒันาการ
ท่องเท่ียวชุมชน ยกระดบัสินคา้ OTOP ส่งเสริมดา้นสุขภาพและความเป็นอยูข่องคน
ในชุมชน

4. Community Big Data =มีการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีของต าบลและขอ้มูลชุมชนในมิติต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลลพัธ์เชิงเศรษฐกจิ ผลลพัธ์เชิงสังคม
1) มีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนหลงัจดักิจกรรม

กลุ่มจกัสานมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
2) การเพ่ิมผลิตภณัฑ ์(กลุ่มจกัสาน)

กลุ่มจกัสานมีผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน เช่น ตะกร้า
หวาย กระเป๋าหวาย ถาดใส่ผลไม ้ท่ีรองแกว้
เป็นตน้
3) กลุ่มชาวบา้นสามารถท าผลิตภณัฑแ์ปรรูป
เองได ้เช่น เจลลา้งมือ สบู่เหลว น ้ายาลา้งจาน 

1) คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน
2) การยา้ยถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท า
ลดลง
3) ลดความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดข้องคนใน
ชุมชน
4) เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัวสัดุธรรมชาติ อยา่งเช่น 
หวาย ในการท าผลิตภณัฑสิ์นคา้ ฯลฯ

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

การด าเนินงานรายต าบล 
(TSI)

ผูรั้บผิดชอบ อาจารยวี์รวฒัน์  ค  าแสนพนัธ์ 
เบอร์ติดต่อ 06-4005-7889
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

-ควรมีการต่อยอดโครงการและทุก ๆ  กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง
-เพิ่มทกัษะการเขา้ถึงเทคโนโลยใีห้กบัคนในชุมชน

เทศบาลต าบลพงัโคนตั้งอยูท่ี่อ  าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร อยูห่่างจากศาลา
กลางจงัหวดัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 22 
(สกลนคร-อุดรธานี) ประมาณ 54 กิโลเมตร การติดต่อกบัจงัหวดัใชท้างรถยนต ์
โดยอาศยัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 22 ซ่ึงเป็นทางลาดยางตลอดสายและอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 80 กิโลเมตร

ภูมิประเทศของต าบลพงัโคนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ พ้ืนท่ี
ทางดา้นทิศเหนือจะเป็นท่ีราบลุ่ม ทิศใตเ้ป็นท่ีราบสูง โคก ดอน ทั้งหมดอยูน่อก
เขตชลประทานน ้าอูน

ประเมินสภาวะชุมชน
วิเคราะห์ก าหนดแนว
ทางการพฒันา

สรุป
ประเมินผลโครงการ

ปฏิบติัการโครงการ
- ก ากบั ติดตาม
- สนบัสนุน
- ประเมินผลระหว่างทาง

พฒันาโครงการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
- โครงการ
- กลุ่มเป้าหมาย
- ภาคีเครือข่าย

ศกัยภาพต าบล

ดา้นสุขภาพ

ดา้นความเป็นอยู่

ดา้นการศึกษาดา้นรายได้

ดา้นการเขา้ถึงบริการรัฐ

เฉพาะต าบล



ต ำบล ไฮหย่อง อ ำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ....................
.........

ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลงั)ศกัยภาพต าบล

ข้อมูลพืน้ทีต่ ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 มติิ

การพัฒนาพื้นที่

พฒันาแหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชนให้มี
การบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยกระดบักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถใน
การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์
พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กบั
สินคา้ OTOPพฒันาองคค์วามรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพร ใน
การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ

1.กิจกรรมพฒันาเส้นทางแหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชน
2. กิจกรรมการยกระดบัสินคา้ OTOP
3.ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชน

กลไกการด าเนินงาน
วิเคราะห์ขอ้มูล
*ก าหนดวิธีการ/เคร่ืองมือ
- กระบวนการท างาน
- เคร่ืองมือช่วยเก็บขอ้มูล

ผลลพัธ์
1. การจา้งงาน = เกิดการจา้งงาน นกัศึกษา บณัฑิตจบใหม่ และประชาชน
2. การพฒันาทกัษะ = ผูถู้กจา้งงานตอ้งเขา้รับการพฒันาทกัษะผา่นระบบ e-learning ตามท่ี

โครงการก าหนดทั้ง 4 ดา้นส าคญัไดแ้ก่ ดา้นดิจิทลั ดา้นภาษาองักฤษ ดา้นการเงิน และดา้น
สงัคม

3. การยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ=มีการส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียว
ชุมชน ยกระดบัสินคา้ OTOPส่งเสริมดา้นสุขภาพและความเป็นอยูข่องคนชุมชน

4. Community Big Data =มีการเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีของต าบลและขอ้มูลชุมชนในมิติต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลลพัธ์เชิงเศรษฐกจิ ผลลพัธ์เชิงสังคม
1) มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5
2) มีแหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชนเพ่ิมข้ึน 

จ านวน 1 แหล่ง
3) รายไดจ้ากสมุนไพรและดูแล

สุขภาพผูสู้งอายุ

1) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2) การยา้ยถ่ินฐานเพ่ือออกไปหางานท าลดลง
3) ลดความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดข้องคนใน
ชุมชน
4) เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุ ฯลฯ

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต าบล

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผูรั้บผิดชอบ ผศ.ดร.ภทัรดร จั้นวนัดี
เบอร์ติดต่อ 0612954996 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

ควรมีการต่อยอดโครงการและทุกๆกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ิมทกัษะการเขา้ถึงเทคโนโลยีให้กบัคนในชุมชน

ท่ีตั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือต าบลส านกังานเทศบาลเทศบาลต าบลไฮหยอ่ง ตั้งอยูท่ี่ 
๑๖๒ หมู่ท่ี ๑๒ บา้นสุขเกษม เทศบาลต าบล ไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอพงัโคนทางทิศตะวนัออก ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จากส่ี
แยกอ าเภอพงัโคน มาตามถนน พงัโคน - วานรนิวาส เทศบาลต าบลไฮหยอ่งมีพื้นท่ี
ทั้งหมด  ๒๙,๙๘๑ ไร่ หรือประมาณ ๔๗.๙๗ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อเขตต าบลเด่ือศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส
ทิศใต ้ติดต่อเขตต าบลแร่  อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตต าบลตน้ผึ้ง  อ าเภอพงัโคน
ทิศตะวนัตก ติดต่อเขตเทศบาลต าบลพงัโคนศรีจ าปา  จงัหวดัสกลนคร

ประเมินสภาวะชุมชน|
วิเคราะห์ก าหนดแนว
ทางการพฒันา

สรุป
ประเมินผลโครงการ

ปฏิบติัการโครงการ
- ก ากบั ติดตาม
- สนบัสนุน
- ประเมินผลระหว่างทาง

พฒันาโครงการ|
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
- โครงการ
- กลุ่มเป้าหมาย
- ภาคีเครือข่าย



ได้

ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร .............................
ต ำบลมุ่งสู่ควำม

พอเพียง ระดับ11
ต ำบลมุ่งสู่ควำม

พอเพียง ระดับ13ศักยภำพต ำบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

พื้นที่ต้ำบลเหล่ำปอแดง เป็นพื้นที่ลุ่มน้้ำหนองหำร ชำวบ้ำนใน
ต้ำบลส่วนมำกท้ำอำชพีเกษตรกรรม บำงส่วนมีกลุ่มอำชีพทำ้ผลิตภัณฑ์ขำย 
พื้นที่ต้ำบลเหล่ำปอแดง มี 12 หมู่บ้ำน ได้แก่ หนองแคน หนองแดง 
ท่ำวัดเหนือ กกส้มโฮง หนองสระ เหล่ำปอแดง หนองปลำน้อย ดอนยำง
เหนือ ท่ำวัดใต้ ดอนกกยำง ดอนยำงใต้ กกกะพุง มีประชำกรทั้งหมด 
ประมำณ 7,479 คนภำยในต้ำบล มี รพ.สต. หนองปลำน้อย ให้บริกำร
ด้ำนสุขภำพในชุมชน  

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

อบรมส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
เพิ่มมูลค่าของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ภายใน
ชุมชนให้เป็นผลติภัณฑ์ที่สร้างรายได้

กำรพัฒนำพ้ืนที่

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน นั้น คณะท้ำงำนได้แบ่งหน้ำที่ ลงปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ดีรับมอบหมำย 
และได้พัฒนำตนเองอยู่เสมอ
2. กำรพัฒนำทักษะของคนในชุมชน ต้ำบลเหล่ำปอแดง นั้น ได้เป็นไปตำมขั้นตอนที่
วำงแผนกำรด้ำเนินกำรไว้ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต้ำบลแบบบูรณำกำร นั้น ทำงด้ำนชุมชนได้ให้
ควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินกำรจดักิจกรรมเป็นอย่ำงดี อีกทั้งคนในชุมชนได้พัฒนำทักษะ
สัมมำชีพ และด้ำนอื่น ๆ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
4. Community Big Data ชุมชนได้มีกำรจัดท้ำขอ้มลูขนำดใหญ่ของชมุชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรวิเครำะหแ์ละตัดสินใจในกำรแกไ้ขปญัหำควำมยำกจนแบบมเีป้ำหมำยชดัเจน 

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รำยได้ที่เพิ่มข้ึน 
- กลุ่มเปรำะบำง มีรำยได้ คิดเป็น ร้อยละ 10
ของคนในพื้นที่
- กลุ่มอำชีพ มีรำยได้เพิ่มข้ึน
คิดเป็น ร้อยละ 30 ของคนในพื้นที่
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity) 
- เกษตรกรที่เข้ำร่วมได้ท้ำกำรจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน จ้ำนวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ท้ำกำรปลูกผักสวนครัว
สำมำรถลดค่ำอำหำรโดยเฉลี่ยได้ (ร้อยละ 50)
ต่อเดือน คิดเป็น ต้นทุนที่ลดลง (ร้อยละ 50) 
ผลผลิตที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ50 )

1) คุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน
- ชุมชน โรงเรียน ศำสนสถำน และตลำดในพื้นที่
ต้ำบลเหล่ำปอแดง ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
โรคและกำรป้องกันจำกโรค COVID-19
- กลุ่มเปรำะบำงมีควำมรูแ้ละทักษะด้ำนอำชีพ
2) กำรย้ำยถ่ินฐำนเพื่อออกไปหำงำนท้ำลดลง
เนื่องจำกคนในชุมชนมีอำชีพมำกขึ้น
3) ลดควำมเหลื่อมล้้ำด้ำนรำยได้ของคนใน
ชุมชน โดยเฉพำะกับพ่อค้ำคนกลำง ซึ่งคนใน
ชุมชนสำมำรถขำยในช่องทำงอื่นได้เพิ่มขึ้น
4) กำรเข้ำถึงระบบกำรรักษำพยำบำลอย่ำง
ทั่วถึงจำก รพ.สต. และได้รับควำมช่วยเหลือจำก
เทศบำล อย่ำงใกล้ชิดและเป็นธรรม

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ อ.ดร. ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม เบอร์ติดต่อ 09 4154 4556 
หน่วยงำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร

ลงพื้นที่ชุมชน             รวบรวมข้อมูล            วิเครำะห์ปัญหำ 

สรุปผลกำรจัดกิจกรรม               จัดกิจกรรมพัฒนำชุมชน

1. กิจกรรมกำรพัฒนำสัมมำชพีและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ 
OTOP/ อำชีพอื่น ๆ) ได้แก่ – อบรมพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และ
กำรสร้ำงแบรนด,์ - พัฒนำศักยภำพผู้ผลิตสินค้ำและช่องทำงกำรขำย,
- ส่งเสริมสัมมำชีพในกลุ่มเปรำะบำง
2. . กิจกรรมกำรน้ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีต่ำง ๆ) ได้แก่ - พัฒนำศักยภำพแกนน้ำประชำชนเฝ้ำระวังกำร
แพร่กระจำยของเชื้อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้้ำ, – อบรมเทคนิคกำรท้ำบัญชี
ครัวเรือนและลดรำยจ่ำยได้ด้วยผักสวนครัวรั้วกนิได,้ – อบรมกำรท้ำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ส้ำหรับปลูกพืชในฤดูฝน
3. กิจกรรมกำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม (Circular Economy)  ได้แก่
- อบรมส่งเสริมให้สมำชิกในชุมชนสำมำรถเพิ่มมูลค่ำของเสียหรือวสัดุเหลือใช้
ภำยในชุมชนให้เปน็ผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงรำยได้
4. กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 Week)

โจทย์พื้นที่
- ส่งเสริมและพัฒนำ
สัมมำชีพในชุมชน
- ยกระดับคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เพิ่มช่องทำงกำรขำย
ให้กับชุมชน 
- ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมภำยในต้ำบล กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะท้ำงำน ต้องมีกำรติดตำม และเฝ้ำระวัง 
เช้ือไวรัสโคโรนำcovid-19 อย่ำงสม่้ำเสมอ เพื่อกำรจัดกิจกรรมจะได้เป็นไปตำมขั้นตอนอย่ำงปลอดภัย 

คนจนสุขภำพ=296
คนจนควำมเป็นอยู่=188
คนจนกำรศึกษำ=58
คนจนรำยได=้48
คนจนกำรเข้ำถึงบริกำร
ภำครัฐ=0

อ้ำงอิง ปี 2564 จำก : https://www.tpmap.in.th/2562/470117



ต ำบลนำม่อง     อ ำเภอกุดบำก     จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ประชากรทัง้หมด 12,097 คน แบ่งเป็นชาย 6,092 คน
หญิง 6,005 คน จ านวนครวัเรอืนรวม 3,676 ครวัเรอืน 
เขตการปกครองเทศบาลต าบลนาม่องมีหมู่บา้นใน
พืน้ท่ีรบัผิดชอบ มีจ านวน 19 หมู่บา้น มีทัง้หมด 

3,676 ครวัเรอืน

ข้อมูลพื้นที่ต าบล

การพัฒนาพื้นที่

1) การส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์
และจ าหน่ายเห็ดนางฟ้าภูฏาน

2) การส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
ผ้าฝ้ายทอมือ

3) การส่งเสริมการจัดการขยะและ
ใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน

4) การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผัก
สมุนไพรในครัวเรือน

5) การสร้างเสริมการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดูแล
สุขภาพของชุมชน

กลไกการด าเนินงาน

2) การพัฒนาทักษะ ด้านคุณภาพ ด้านการเพิ่มราและ
ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ 
ยได้ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอาชีพและเศรษฐกิจ 

ผลลัพธ์
1) การจ้างงานในพื้นที่ต าบล กลุ่มเปราะบางมีงานท า
2) การพัฒนาทักษะ ด้านคุณภาพ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านสภาพแวดล้อมและ
ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ 
3) การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

3.1) ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟา้ภฏูาน
3.2) พัฒนาและยกระดับผ้าฝ้ายด้วยการปักมือ
3.3) การใช้นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ
3.4) การส่งเสริมการปลูกผักสมุนไพรในครัวเรือน 
3.5) ชุมชนมีการคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะอนิทรีย์

4) Community Big Data จ านวน 1243 ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์ เบอร์ติดต่อ 08 1965 2787 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพยงัไม่ได้ต่อยอดในการจ าหน่ายหรือ
ด้านการตลาดเพิ่มเติม และเพิ่มจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต 

1) การพัฒนาสัมมาชพีและ
สร้างอาชีพใหม่ 

2) น าองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Healthcare / 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)

3) ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
การเพิ่มรายได้หมุนเวยีน
ให้แก่ชุมชน

4) การป้องกันโรคภายใต้วิถี
การด ารงชีวิตวิถีใหม่ 

เก็บข้อมูลพื้นฐานต าบล

เปิดเวทีประชาคม

คืนข้อมูลชุมชน
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วางแผนการด าเนินงาน

ด าเนินการจัดกิจกรรม

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

1) รายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพสร้างการ
เพาะเห็ดภูฏาน ประมาณร้อยละ 5 
จ านวน  63 ครัวเรือน
2) รายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพ
หัตถกรรมผ้าฝ้าย ประมาณร้อยละ 
5 จ านวน  60 ครัวเรือน
3) ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากการ
คัดแยกขยะ 100 ครัวเรือน

คนจนด้านสุขภาพ จ านวน 22 คน
คนจนด้านความเป็นอยู่ จ านวน 675 คน
คนจนด้านการศึกษา จ านวน 258 คน
คนจนด้านรายได้ จ านวน 12 คน
คนจนด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จ านวน 1 คน

**ข้อมูล TPMAP ปี 2562**

ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มี เนื้อที่
ประมาณ 106,250 ไร่ ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 47 กิโลเมตร มี
ประชากรทั้งหมด 12,097 คน 3,676 ครัวเรือน แบ่งการปกครองเป็น 
19 หมู่บ้าน 

มีสถานศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน
มีสถานพยาบาล (รพ.สต) จ านวน 2 แห่ง
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 12 กลุ่ม

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

1) ชุมชนมีเทคโนโลยีช่วยในการเฝ้า
ระวังมลพิษที่อาจกอ่ผลกระทบต่อ
สุขภาพ
2) ชุมชนมีการจดัการขยะอนิทรีย์
ต้นทาง ช่วยลดปริมาณขยะและมี
การน ากลับไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบน้ าหมักชวีภาพ



ต ำบลแพด อ ำเภอค ำตำกล้ำ จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล
ต าบลแพด มีภูมิประเทศเป็นป่าไม้ สลับกับที่ราบลุ่ม เหมาะ

ส าหรับการประกอบอาชพีด้านการเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์ โดยมีแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยแพด ห้วยโนต ห้วยแสง ห้วยกลอย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม เครื่อง
จักสาน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

โจทย์ของพื้นที่ คือ 
1. ประชาชนต าบลแพดส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และมี
ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพื่อการ
เพาะปลูก และปรสบปัญหาน้ าท่วมใน
ฤดูฝน อาจเนื่องมากจากดินมีชั้นหิน
ตับม้า 
2. ขาดตลาดกระจายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร คือ 
1. สร้างต้นแบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด
2. ยกระดับวิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม
สมุนไพร ต าบลแพด
3. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต าบลแพด
4. เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ต าบลแพดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. สร้างเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์
และการผลิตถ่านชีวภาพไบโอชาร์ (Bio 
Charcoal)

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน: บัณฑิต 7 คน ประชาชน 5 คน นักศึกษา 5 คน 
2. การพัฒนาทักษะ: ได้รับการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

- ได้แนวทางการปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP 
- ได้เว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
- ได้เพจ Facebook ส าหรับขายสินค้าออนไลน์
- ได้เครือข่ายการปลูกข้าวอินทรีย์ 1 เครือข่าย
- ได้ต้นแบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด จ านวน 100 บ่อ 

4.     Community Big Data:

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มข้ึน
3. ต้นแบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี

1) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2) การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าลดลง
3) ลดความเหลื่อมล  าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน
4) ชุมชนมีความเข้มแข็ง

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สมจิตร  บุญเทียม
เบอร์ติดต่อ 0821236732 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายจ าเปน็ต้องวางแผนการด าเนินการอย่าง
ละเอียด และมีการประสานงานร่วมกนัทกุฝ่าย

วางแผน ด าเนินงาน
ประเมินผล

การ
ด าเนินงาน

ปรับปรุง
การ

ด าเนินงาน

สรุปผลการ
ด าเนินงาน



ต ำบลนำโสก อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล
ต ำบลนำโสกเป็นหนึ่งใน 12 ต  ำบลของอ ำเภอเมืองมกุดำหำร 

จังหวัดมุกดำหำรมีพืน้ที่ทั้งหมด 162 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
101,250 ไร่ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 16 หมู่บำ้น มีประชำกรรวม
10,205 คน สว่นใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร  มีแหลง่น ำ้หลำยแหง่ 
แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรมำกนักเพรำะยังไม่ มีระบบ
ชลประทำน แต่มีอ่ำงเก็บน ำ้ขนำดเล็ก เช่น อ่ำงเก็บน ำ้หว้ยโพนทอง อ่ำง
เก็บน ำ้หว้ยกะหลอง อ่ำงเก็บน ำ้หว้ยหินสิ่ว ฯลฯ มีโรงเรียนประถมศึกษำ 
รวม 7 แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษำจ ำนวน 2 แห่ง และศนูยพ์ฒันำเด็กเล็ก
รวม 7 แห่ง และยังมี หน่วยงำนดำ้นสำธำรณสุข ประกอบดว้ย สถำนี
อนำมยั จ ำนวน 1 แหง่ โรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล จ ำนวน 2 แห่ง 
ทั้ง 16 หมู่บำ้นมีกำรใชน้ ำ้ประปำในกำรอุปโภคบริโภค โดยแยกเป็น 
ประปำผิวดิน 2 แหง่ ใชร้ว่มกนั 3 หมูบ่ำ้น และ ประปำบำดำล จ ำนวน 13 
หมูบ่ำ้น ฯลฯ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

ค าอธิบาย: เสนอข้อมูลเกี่ยวกบัความต้องการพื้นฐาน 5 มิติของต าบล ทั้งนี้ 
อาจน าเสนอในรูปแบบแผนภูม ิกราฟ เป็นต้น

กำรพัฒนำพื้นที่
1. ในพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลากหลายชนิดแต่ขาดการ
จัดการอย่างเป็นระบบ

2. ในพื้นที่มีสถานที่โดดเด่น ละ
มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
แต่ขาดการประชาสัมพันธุ์

3. ขาดรูปแบบการจัดการขยะ
และการใช้ประโยชน์

4. มีการปฏิบัติตนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรค

5. มีทรัพยากรและพืชสมุนไพร
ที่ใช้ประโยชน์ทางยาได้

1. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ชุมชน

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

3. การบริหารจัดการขยะต้นทาง
4. การป้องกันและเฝ้าระวังการ

แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
5. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์

พืชสมุนไพรและทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชน

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. ต าบลนาโสกมีการจ้างงาน 3 ประเภท รวม 20 อัตรา
2. ผู้รับจ้างงานได้รับการพัฒนาตัวเองตามหลักสูตรการพัฒนาที่ก าหนด
3. มีการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการโดยการมี

ส่วนร่วมทุกส่วนในพื้นที ่รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรมใหญ่ๆ
4. ต าบลนาโสกมีการด าเนินการจัดเก็บขอ้มลู ต าบลในรูปแบบอิเล็กทอนิกส์

หรือ Community Big Data ประจ าต าบลนาโสก และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทุกๆ 3 เดือน

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

- รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนมวลรวม ร้อยละ 8.5
- 2,000,000 บาท/ปี 
- 5,000 บาท/ครัวเรือน

2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น 
ต้นทุนท่ีลดลง (ร้อยละ 40) ผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 30) แรงงานท่ีลดลง (ร้อย
ละ 10) เป็นต้น

1) โดยรวมประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
โดยสภาพแว้ดล้อมและการจัดการชุมชน

2) เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน ลดการย้ายถ่ินฐาน
เพื่อออกไปหางานต่างพื้นท่ี

3) มีการกระจายรายได้จากการจ าหน่ายหรือ
ผลิตสิ้นค้าชมุชนท าให้ ลดความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ของคนในชุมชน

4) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง
ท่ัวถึงฯลฯ

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์กฤษณ์  พิเนตรเสถียร
เบอร์ติดต่อ 08-4077-2204 หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลควรท าความเข้าใจและน าระบบเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG.) เข้ามามีส่วนในการด าเนินโครงการในแต่ละต าบล เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิง
พ้ืนที่มากที่สุด ลดการสูญเสียให้มากที่สุด เ พ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

อว. มรภ.สน.
ผู้ท างาน
ต าบล

หน่วยงำน
ในพ้ืนที่

impact

ชุมชน

Process

Plan

ขอ้มลู TPMAP กำรกำรส ำรวจ



ต ำบลค้อเขยีว อ ำเภอวำรชิภูมิ จังหวัด สกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
.....................

........
ประเมิน 
(ก่อน)

ประเมิน 
(หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

ต าบลค้อเขียวอยู่ห่างจากอ าเภอวาริชภูมิประมาณ 14 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ 39 ตารางกิโลเมตรมีจ านวน 6 หมู่บ้าน 
จ านวน 877 ครัวเรือน มีประชากร 4,176 คน
พื้นท่ีต าบลค้อเขียวเป็นท่ีราบลุ่มและภูเขาประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา เล้ียงโคนม และสวน
ยางพารา

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
คนจนสุขภาพ 0 คน

คนจนความเป็นอยู่ 0 คน

คนจนการศกึษา 155 คนคน

จนรายได ้3 คน

คนจนการเขา้ถงึบรกิาร

ภาครฐั 0 คน

กำรพัฒนำพื้นที่
1. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการองค์ความรู้ให้ชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพ
ภายในชุมชน
3. ยกระดับรายได้ เศรษฐกิจและ
สังคมภายในชุมชน
4. เพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยสินค้า
ชุมชน
5. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
COVID 19

1. อบรมใหค้วามรู้เรื่องการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้ภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2. พฒันาทักษะอาชพีด้านการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอชุมชนใหเ้ป็น
สนิค้าที่ระลึก
3. การสง่เสริมปลกูพชืผักสวนครัว
(เกษตรทดลอง)
4. ส ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน
5. พฒันารูปแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนเชงิสร้างสรรค์
6. การสร้างตลาดชุมชนในรูปแบบ
ออนไลนแ์ละออนไซต์
7. การออกแบบสื่อมลัติมเีดีย
8. ลงพื้นที่เก็บข้อมลูมาตรการ
ป้องกัน COVID 19 ของครัวเรือน 
โรงเรียน และศาสนสถาน ทุกเดือน

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลพัธ์
-ผู้ปฏิบัติงานในต าบลได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ท่ีก าหนดและทักษะ
อ่ืนๆท่ีได้เรียนรู้จากการท างาน
-มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น มีการน าภูมิปญัญาท่ีมีในชุมชนมาต่อ
ยอดเพิ่มมูลค่าและ เปน็ผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหนา่ย
-สร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปญัญา เพื่อเปน็การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีสืบทอดกันมาใน
ชุมชนเปน็ถ่ายทอด และเผยแพร่ให้เปน็ท่ีรู้จัก
-สร้างเส้นทางท่องเท่ียวในชุมชนเนื่องจากชุมมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นา่สนใจ ก่อให้เกิดรายได้จากนกัท่องเท่ียว
- การสร้างตลาดให้กับชุมชนเพิ่มช่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีมีในชุมชน
และชุมชนเกิดความร่วมมือกันน าไปสู่สังคมท่ีนา่อยู่

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.กลุ่มกาละแมวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโคกตาดทอง
รายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 
หลังจากกิจกรรม
2. กลุ่มน้ายาอเนกประสงค์
บ้านดอนส้มโฮงรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยล่ะ 40 หลังจาก
ท ากิจกรรม
3.กลุ่มทอผ้าบ้านปา่โจดราย
ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 
หลังจากท ากิจกรรม 
4.กลุ่มจักสานบ้านปา่โจด
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 หลังจาก
กิจกรรม

1.เกิดความร่วมมือระหว่างคน
ในชุมชนมากข้ึน เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิด องค์
ความรู้ต่างๆ และมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปญัญา
ต่างๆ และเกิดระหว่างชุมชน
ภายในต า และจากภาคนอก
ต าบล
2.ท าให้มีความภาคภูมิใจใน
ชุมชนของตัวเอง เห็นคุณค่า
กับวิถีชีวิต และภูมิปญัญา
ต่างๆท่ีสามารถน ามาเปน็
อาชีพรองและก่อให้เกิดรายได้
ข้ึนภายในครัวเรือน รวมไป
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

หมำยเหตุ: แบบฟอรม์/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำย
ต ำบล (TSI)

ผู้รบัผิดชอบ นำงสำววินิธำ พำนิชย์
เบอรติ์ดต่อ 081-7686816 
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

เพิ่มงบประมาณโครงการเนื่องจากงบประมาณในการด าเนิน
โครงการมีจ ากัดท าให้การด าเนินแต่ ละกิจกรรมไม่สามารถ
ครอบคลุมหมู่บา้นในต าบลได้อย่างทั่วถึง



ต้ำบลหนองบัว อ้ำเภอนคิมน ำ้อนู จังหวดัสกลนคร

มหำวทิยำลยัรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

การพัฒนาเชิงพื้นที่ต าบลหนองบวั 
อ าเภอนิคมน้ าอนู จังหวัดสกลนคร
เป็นการพัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะ
ในการจัดการบริหารชุมชนที่ดีขึ้น
และสามารถสร้างสัมมาชีพในพื้นที่
เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมี
ระบบอีกทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้ดี
ยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐาน ผ้าฝ้าย-ผ้าไหม ย้อมคราม
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ลวดลาย ผ้าฝ้าย-ผ้าไหม ย้อมคราม
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการและ
การแปรรูปผ้าฝ้าย-ผ้าไหมย้อมคราม
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย
กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนต าบลหนองบัว

กลไกกำรด ำเนินงำน
ต าบลหนองบัวเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทาง

ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน การมีทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย 
สามารถน ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิตและการพัฒนาต่อยอด ท าให้พื้นที่ของต าบลหนองบัว
สามารถที่จะน าเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อพัฒนาเป็น "มูลค่า" เพิ่มให้กับคนในชุมชนและ
สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนเหล่านี้ที่สามารถปรับประยุกต์เอาทรัพยากรทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาของบรรพชนเอาไว้ได้ และได้รับความร่วมมือจาก อปท. ต าบลหนองบัว,
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร, ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ,โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ,
โรงเรียนบ้านหนองบัวบานและโรงเรียนบ้านอูนดง

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงานภายในชุมชนท้ังผู้รับจ้างงานในโครงการและผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะจากการ

ด าเนินงานของโครงการ
2. การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการทอผ้าให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนอีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างชุมชนและคณะท างาน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลหนองบัวเป็นการพัฒนาทักษะผ้า

ทอมือของชุมชนให้เกิดการสร้างรายได้และเพิ่มคุณค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4. การเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล Community Big Data ต าบลหนองบัวให้เป็นระบบท้ังด้าน

ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ร้านอาหารในท้องถ่ิน อาหารท่ีน่าสนใจประจ าท้องถ่ิน พืชในท้องถ่ิน เป็นต้น 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นข้อมูลพื้นฐานประจ าต าบล

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เกษตรกรผู้ผลิตผ้าฝ้าย-ผ้าไหมมีรายได้
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยครัวเรือนละ  6,000 - 10,000
บาท/ต่อเดือน
2. ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าฝ้าย-ผ้า
ไหมลดลงเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,200 - 3,000
บาท/ต่อเดือน                   

1. รายได้ของเกษตรกรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  
2. เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชุมชนต าบลหนองบัว
3. ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน
4. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง

ท่ัวถึง

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ญาณิกา แสนสุริวงค์
เบอร์ติดต่อ08 5000 9881 หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. การพัฒนาสัมมาชีพควรมีอย่างต่อเนื่องเพื่อสง่เสริมทักษะใหก้ับคนในชุมชน
2. เสริมสร้างทักษะช่องทางทางการตลาดใหแ้ก่คนในชุมชนทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อใหค้นในชุมชนสามารถ
พัฒนาการขายได้อย่างยั่งยืน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภายในชุมชนมีความซับซ้อนซึ่งอาจท าใหข้้อมูลมีความคลาดเคลือ่น

ต าบลหนองบัวมีพื้นที่ประมาณ 31.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,956.25 ไร่ พื้นที่รอบชุมชนจะเป็นป่าโปร่งซ่ึงปัจจุบันสภาพป่าที่เคยอุดม
สมบูรณ์ถูกบุกรุกท าลายโดยชาวบ้าน เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน ความต้องการพื้นที่ใช้ในการเกษตร ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย
ไม่อุ้มน้ า ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน ประชาชนใช้น้ าอุปโภคบริโภคจากน้ าประปาและน้ าฝน ลักษณะของพื้นที่ต าบลมีลักษณะเป็นที่ราบ 
ลาดเอียงไปทางทิศใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 192 เมตร มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูแล้ง อากาศ
ค่อนข้างร้อน ลักษณะดินในเขตต าบลหนองบัว จากการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ปรากฏว่า ที่ดินแต่ละหน่วยจะมี
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพแตกต่างกันไปตามลักษณะของการจ าแนกดินที่ใช้เป็นบรรทัดฐานอยู่ในปัจจุบันจ าแนกได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. กลุ่มชุดดินที่ 17,35
เป็นกลุ่มชุดดินโคราช จะกระจายเป็นผืนใหญ่ครอบพื้นที่ต าบลหนองบัว หมู่บ้านที่พบมีบ้านอูนโคก  บ้านโคกสมบูรณ์ บ้านหนองบัวบาน และ
บ้านโคกสูง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าเก่า พบในพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงแบบลูกคลื่นลอนลาด อยู่บนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีปานกลางจนถึงมีการระบายน้ าดี ดินด้านบนจะเป็นดินทรายปนดินร่วนสีน้ าตาลถึงน้ าตาลเข้ม ชั้นที่ลึกลัดลงไปมี
เ น้ื อดิ น  ดินคล้ าย ตอนบนแต่ มี สี จา งก ว่า  ปฏิ กิ ริ ย าของดิน เ ป็นกรดปานกลางถึ ง เป็ นกรดแ ก่  ส่ วนดิ นด้ านล่ า งถั ดล ง ไป มี
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายจนถึงดินร่วนเหนียวปนทรายสีน้ าตาลถึงน้ าตาลเข้ม พบจุดประและกรวดลูกรังปะปนอยู่ในชั้นน้ีบ้าง ปฏิกิริยาขอ ง
ดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดจัด ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เน้ือดินบนค่อนข้างเป็นทราย และมักจะ
ขาดแคลนน้ าถ้าใช้ปลูกข้าว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้ท านา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น 
2. กลุ่มชุดดินที่ 99
เป็นกลุ่มชุดดินร้อยเอ็ด พื้นที่ที่พบอยู่ในเขตบ้านโคกสมบูรณ์ บ้านโคกสูงบางส่วน เกิดจากการทับถม ของตะกอนล าน้ ามาเป็นเวลานาน     
ส่วนใหญ่พบบนที่ค่อนข้างราบเรียบ และอยู่ที่ลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเร็วลักษณะดินบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินร่วน สีเทาอ่อนหรือสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประ  สีเหลืองปนแดงหรือสีน้ าตาลแก่ลักษณะดินล่าง มักมีสีเทาปนชมพูและจุดประ
อาจเป็นสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดแก่ ถึงเป็นกรดจัด ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช



กิจกรรมที� 1 การเพิ�มทักษะการปลูกคราม การพัฒนากระบวนการย้อมสีคราม 
การออกแบบลวดลายประจําถิ�น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผ้าย้อมคราม
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อเพิ�มทักษะการปลูกคราม
2.อบรมการพัฒนากระบวนการย้อมสีคราม
3.การออกแบบลวดลายประจําถิ�นและตราสัญลักษณ์
4.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ และพัฒนา
ช่องทางการตลาด เพื�อรองรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม  
2. การส่งเสริมทักษะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
1.การอบรมการส่งเสริมทักษะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยการจัดหา
เมล็ดพันธ์ข้าว การทําปุ�ยอินทรีย์ วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์
2.การจัดทําแปลงสาธิตพันธ์ุข้าวอินทรีย์
3.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปข้าวอินทรีย์และ
ส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการจําหน่าย      
เชื�อมโยงเครือข่ายทางการตลาดให้กับเกษตรกร

      คณะฯ ได้ดําเนินการตามกระบวนการ “การมีส่วนร่วม” ภายใต้ทฤษฎี
“สามเหลี�ยมเขยื�อนภูเขา” โดยมีพหุภาคีการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ศูนย์การศึกษาและการพัฒนาภูพานฯ  
2. ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร         
4. สํานักงานเทศบาลตําบลหนองสนม
5. กลุ่มสตรีย้อมครามบ้านก่อใต้ หมู่ 15  
6. กลุ่มสตรีย้อมครามบ้านกุดเรือใหญ่ ตําบลนาซอ อําเภอวานรนิวาส
7. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาคอย
8. สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
9. ผู้ถูกจ้างงานในตําบลหนองสนมจํานวน 20 คน. 

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

     ตําบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั�งอยู่ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของอําเภอวารนรนิวาส ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 58 กิโลเมตร มี
พื�นที�ทั�งหมด 106 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,250 ไร่
     การปกครองตําบลหนองสนม มีจํานวนหมู่บ้านทั�งหมด 22 หมู่บ้าน 3,098
ครัวเรือนและมี ประชากร 9,348 คน อาชีพหลักคือ การทําการเกษตรและ
ปศุสัตว์ซึ�งเป�นจุดเด่นของตําบลโดยพบว่า มีพื�นที�ทําการเกษตรมากกว่า
29,850 ไร่ รวมถึงศักยภาพด้านหัตถกรรมท้องถิ�น คือการทําผ้าย้อมครามอีก
ด้วย

การดาํเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร

ข้อมูลพื�นที�ตําบล

ผลลัพธ์
1.   เกิดการจ้างงานภายในพื�นที� บัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื�นที�มีรายได้
จํานวน 20 คน
2.  กลุ่มเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการผลิตข้าวอินทรีย์มีรายได้เพิ�มขึ�น
จํานวน 44 ราย 
3.  กลุ่มเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการผลิตเนื�อครามและผ้าย้อมคราม
ที�มีคุณภาพ มีรายได้เพิ�มขึ�นจํานวน 50 ราย
4.  22 หมู่บ้านของตําบลมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบที�มีอยู่ ก่อให้
เกิดรายได้หมุนเวียนภายในตําบล
5.  มีฐานข้อมูลเกี�ยวกับอาชีพหลักรายได้ต่อครัวเรือนและความต้องการของ
เกษตรกรในชุมชนจํานวน 1 ชุด

- จากการวิเคราะห์ศักยภาพตําบลความต้องการของ
ประชาชน ในตําบลมี 3 มิติ ได้แก่ ความเป�นอยู่ รายได้
และสุขภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี�
1.ด้านรายได้พบว่าคนในตําบลอายุ 15-59 ป� มีอาชีพและ
รายได้จํานวน 5,144 คน เฉลี�ย 55 % ของผู้มีรายได้ซึ�งตํ�ากว่า 80 %
2.ด้านความเป�นอยู่พบว่าครัวเรือนมีความมั�นคงปลอดภัย
และบ้านมีสภาพคงทนถาวรจํานวน 2,950 คน จาก 3,098 ครัวเรือน
3.ด้านสุขภาพพบว่าครัวเรือนที�กินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานมีจํานวน 2,950 จาก 3,098 ครัวเรือน
( ที�มา : ข้อมูลรายงานสถานภาพตําบลหนองสนม 2564 ,หน้า 61-72)

การพัฒนาพื�นที�

 
1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะสูง
2. ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป�นระบบ
3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันการเงินชุมชน
4. ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื�นที�
5. ช่วยจัดการวิสาหกิจในชุมชน
6. ฝ�กอบรมทักษะอาชีพ
7. พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง
8. พัฒนาระบบสุขภาพในพื�นที�

 

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) รายได้ที�เพิ�มขึ�น 
- ร้อยละ 55 %
- 5,000  บาท/ป� 
- 20,000 บาท/ครัวเรือน
2) การเพิ�มผลิตภาพ (productivity)
จากการดําเนินงานโครงการ สามารถ
ดําเนินการผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ โดย
สามารถต้นทุนที�ลดลงได้ คิดเป�นร้อย
ละ 30 และผลผลิตที�เพิ�มขึ�นได้ คิดเป�น
ร้อยละ 55 รวมถึงทําให้เกิดการใช้
แรงงานที�ลดลงได้ คิดเป�นร้อยละ 15

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เกษตรกรมีความเป�นอยู่และรายได้ดี
ขึ�น
2. มีการจ้างงานในชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในพื�นที�ให้เกิดรายได้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาครามและข้าว
อินทรีย์ 
4. การป�องกันตนเองและการเข้าถึง
ระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั�วถึง
   

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานในระดับพื�นที�ควรเข้ามาสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั�ง 2
ชนิดให้มีความหลากหลายเพิ�มมากขึ�น
2. ควรมีการจัดตั�งกลุ่มเพื�อดําเนินการทั�ง 2 กิจกรรมมีความต่อเนื�อง
ยั�งยืน
3. รวมถึงควรมีการสร้างเครือข่ายการผลิตและจําหน่วยเพื�อแลกเปลี�ยน
เรียนรู้และช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที�ผลิตได้

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ
ตําแหน่ง ประธานตําบล

เบอร์ติดต่อ 0858535774 

ด้านรายได้

ด้านความเป�นอยู่

ด้านสุขภาพ

ภาควิชาการ

ภาคราชการ/การเมือง

ภาคประชาชน

กลไกการดําเนินงานโครงการ



ต ำบลด่ำนม่วงค ำ อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพ้ืนท่ีต ำบล
ต าบลด่านม่วงค า ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของอ าเภอโคกศรีสุพรรณ พื้นที่สวนใหญ่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับท าการเกษตร มีแหล่งน้ าและล าห้วยส าคัญ ได้แก่ ล าน้ าก่ า ล าห้วย
นาซาว บึงแต้ บึงไม้ตาย ล าห้วยกุดจิก และหนองแวง เป็นพื้นที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ
ร้อยละ 40 เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตรร้อยละ 50 และมีพื้นที่ส่วนอื่นร้อยละ 10

อาณาเขตต าบลด่านม่วงค า ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร และต าบลโคกก่อง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ ติดกับ ต าบลตองโขบ 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร และต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติด
กับ ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเน้ือที่ประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร หรือ 
25,625 ไร่ 

เขตการปกครองของต าบลด่านม่วงค าแบ่งพื้นที่การปกครองทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 
คือ  หมู่ที่ 1 บ้านด่านม่วงค า หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านลาดค้อหมู่ที่ 4 บ้านลาดดู่ หมู่ที่ 5 
บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางกอม หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาว หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ หมู่ที่ 9 บ้าน
ม่วงไข่น้อย หมู่ที่ 10 บ้านลาดดู่โคก หมู่ที่ 11 บ้านน้อยหนองกอม 

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพ้ืนท่ี

การพัฒนาเชิงพื้นที่ต าบล
ด่ า น ม่ ว ง ค า  อ า เ ภอ โ ค กศ รี
สุพรรณ จังหวัดสกลนครเป็นการ
พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะใน
การจัดการบริหารชุมชนที่ดีขึ้น
และสามารถสร้างสัมมาชีพใน
พื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากร
อย่างมีระบบอีกทั้งพัฒนาทักษะ
อาชีพให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/การพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกกล้าพันธุ์ไม้อินทรีย์
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ลวดลายผ้าไหมย้อมคราม/การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับกล้าพันธุ์ไม้
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการแปรรูผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมคราม/
การส่งเสริมและอนุรักษ์กล้าพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/การส่งเสริม
การตลาดกล้าพันธุ์ไม้ด่านม่วงค า
กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเส้นทางสายไหม

กลไกกำรด ำเนินงำน
ต าบลด่านม่วงค าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาและความ

หลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงภมูิปัญญาทอ้งถิ่น การมีทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเหล่านั้นแล้วน ามาปรับใช้กับการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนาต่อยอด ท าให้พื้นที่ของต าบลดา่นม่วงค าสามารถทีจ่ะน าเอาองค์
ความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อพฒันาเปน็ "มูลค่า" เพิ่มให้กับคนในชุมชนและสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนเหล่าน้ีที่สามารถปรับประยุกต์เอาทรัพยากรทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาของบรรพชนเอาไว้ได้ พื้นที่ของต าบลด่านม่วงค ามีครูช่าง ครูภูมิปัญญาและผู้รู้
เก่ียวกับองค์ความรู้ผ้าไหม ผ้าไหมย้อมคราม และการเพาะพันธุ์กล้าไม้

ผลลัพธ
1์. เกิดการจ้างงานภายในชุมชนท้ังผู้รับจ้างงานในโครงการและผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ

จากการด าเนินงานของโครงการ
2. การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการทอผ้าให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนอีกท้ังมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างชุมชนและคณะท างาน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลด่านม่วงค าเป็นการ

พัฒนาลวดลายผลิตสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมการปลูกกล้าพันธุ์ไม้อินทรีย์ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

4. การเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล Community Big Data ต าบลด่านม่วงค าให้เป็น
ระบบท้ังด้านข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารท่ีน่าสนใจประจ าท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เป็น
ต้น เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นข้อมูลพื้นฐานประจ าต าบล

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 10,000 บาท/ต่อเดือน
2. เกษตรกร ผู้เพาะพันธุ์ก ล้าไม้มีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉล่ียครัวเรือนละ 15,000 บาท/ต่อ
เดือน
3. ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมลดลง
เฉล่ียครัวเรือนละ 3,000 บาท/ต่อเดือน
4. ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์กล้าไม้
ลดลงเฉล่ียครัวเรือนละ 5,000 บาท/ต่อเดือน

1. รายได้ของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลด่านม่วงค า
เพ่ิมขึ้น  
2. เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชุมชนต าบลด่านม่วงค า
3. ลดความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน
4. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง

ท่ัวถึง

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ปกกสิณ ชำทิพฮด  
เบอร์ติดต่อ 08 8552 0130

หน่วยงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

1. การพัฒนาสัมมาชีพภายในต าบลควรมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
2. การสร้างช่องทางการตลาดให้กับชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน



ต ำบลท่ำก้อน อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ....................................................................
เบอร์ติดต่อ...................หนว่ยงำน...............

1. ท าให้เกิดการจ้างงานภายในต าบลจ านวน 20 คน ส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

2. มีความรู้การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์
ในชุมชนขึ้นมา 4 ผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดใหก้ับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

3. มีการจัดสรรทรพัยากรทีอ่ยู่ในชมุชน เพื่อน ามาพัฒนาเศรษฐกจิ ในการสร้าง
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แกชุ่มชน

4 น าทรัพยากร สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชมุชน เพื่อน ามาบูรณาการเพือ่สรา้ง
อาชีพภายในชุมชน

1) มีรายได้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 หลังจัด
กิจกรรม 2 เดือน

2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
กลุ่มฟาร์มเห็ดมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น

เห็ดสด เห็ดกรอบ
กลุ่มผ้าครามมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น 

กระเป๋าผ้าคราม พวงกุญแจ เสื้อมัดย้อม
กลุ่มจักรสานมีผลผลิตที่เพิ่มขึน้ เช่น 

เครื่องจักรสานทีใ่ช้ในครัวเรอืน และตกแตง่
กลุ่มแปรรูปอาหารมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

เช่น ปลาแห้ง ปลาป่น ข้าวเกรียบปลา

1) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นจากการมีอาชพีและรายได้

2) ลดการย้ายถิ่นฐานเพื่อ
ออกไปหางานท า

3) สามารถจัดสรรทรัพยากรให้
ตรงกับสภาพความเป็นจริงและสร้าง
ความเท่าเทียมกันในสังคม

การจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบา้นในชมุชน

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนทางการเกษตร Smart Farm 

2.กิจกรรมการอบรมการน าความรู้ไปชว่ยบริการชุมชน สร้างต าบล
ปลอดภัย

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้วยภูมปิัญญาท้องถิน่
4.กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแมน่้ าสงคราม

อยากให้มีโครงการแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่จากทรัพยากรภายในชมุชน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนใน
ระยะยาวและยั่งยนื ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวติของชมุชนต่อไป

ต าบลท่าก้อน อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร มีประชากรประมาณ 
5,963 คน แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน มีสถานศึกษา 8 แห่ง ศาสนสถาน 11 
แห่ง และมี รพ.สต 3 แห่ง มีแม่น้ าสงครามเป็นแม่น้ าหลัก ไหลผ่าน 6 หมู่คือ หมู่ที่ 
2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
ท านา และท าการประมงขนาดเล็ก สภาพดินเหมาะสมกับการเกษตรเนื่องจาก  มี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก มีป่า ทุ่ง ป่าทามในเขตพื้นที่ ท าให้พื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรสัตว์และความหลากหลายของพืชพรรณ

ข้อมูลล่ำสุดปี 2562

ควำมต้องกำรพื้นฐำนของต ำบลเหล่ำโพนค้อ
ความต้องการด้านสุขภาพจ านวน 1 คน
ความต้องการด้านความเป็นอยู่จ านวน             1 คน
ความต้องการด้านการศึกษาจ านวน                6 คน
ความต้องการด้านรายได้จ านวน                   56 คน
ความต้องการด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐจ านวน 0 คน



ต ำบลพนันำ อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จงัหวดัสกลนคร

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร ...........................
..

ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล
สภาพทั่วไปของต าบล 

ต าบลพันนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 ไร่
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุม่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
ข้าวโพด และอ้อย

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

โจทย์พื้นที่
1. จัดท าฐานข้อมูลชุมชนรายต าบล

(community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการ 
แก้ปัญหาแบบมเีป้าหมาย

2. ส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการท าให้เกิดการ 
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีพ 
ด้านท่องเท่ียว ด้านสุขภาพ 
และด้านสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพเดิม 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
สู่ความยั่งยืน

กิจกรรมที่ด าเนินการ
1. ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพนวดแผนไทย
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการท าสายคล้องหน้ากากอนามัย

จากผ้าคราม
4. ท่องเที่ยวชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเส้นทาง

ท่องเที่ยวชุมชน
5. ท่องเที่ยวชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 

การท าผ้าย้อมคราม
6. รวมคนรักสุขภาพ และอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพร

จากผ้าครามลูกประคบ
7. การจัดชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ปลูกป่าชุมชน
9. อบรมอนุรักษ์พันธุ์พืช ภายใต้กิจกรรมปลูกป่าชุมชน
10. การท าน้ าหมักเพื่อลดรายจ่ายของครัวเรอืน
11. การท าไม้กวาดจากขวดน้ าพลาสตกิเพื่อเพิ่มรายได้
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

และท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษาในพื้นท่ี มีส่วนช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในชุมชน

2. ผู้จ้างงานเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเรียนรู้
โดยใช้หลักสูตรจาก Thai Mooc

3. เกิดการยกระดับศักยภาพต าบลจากต าบลพอเพียง มุ่งสู่ความยั่งยืน เกิดอาชีพใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่
ในชุมชน มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหน่้าสนใจมากข้ึน

4. มีการสร้าง Community Big Data โดยการจัดท าในรูปแบบ Tumbol Profile

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

- ร้อยละ 5
- 6,000 บาท/ปี 
- 12,900 บาท/ครัวเรือน

2) การเพิ่มผลิตภาพ 
ต้นทุนลดลง ร้อยละ 50 จากราคาผลผลิต 
ท าให้ผลผลิตมีจ านวนเพิ่มข้ึน 

1) ขยายพื้นท่ีป่า เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

2) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ     
และมีรายได้เพิ่มข้ึน

3) มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว และอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

4) สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐ
อย่างทั่วถึง

5) มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผศ.เมธำวี  ยีมิน
เบอร์ติดต่อ 0817086797 คณะวิทยำกำรจัดกำร

ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปราสาทขอม ศิวลึงค์สมัยขอม วัดดอนกรรม วัดในธรรม ปู่ตาค า หอแม่นางค า 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน บึงค าอ้อ 

ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลความต้องการพื้นฐานของชุมชน

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน

จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชน

ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน จากการวิเคราะห์ผลแบบสอบถามในกิจกรรม



ต ำบลเหล่ำโพนค้อ อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ....................................................................
เบอร์ติดต่อ...................หนว่ยงำน...............

1. เกิดการจ้างงานภายในต าบลจ านวน 20 คน ส่งเสริมให้เกิดรายได้ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

2. น าความรู้การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ไปใช้ในการพัฒนาชมุชน ท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นมา 3 ผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ได้

3. เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน เพื่อน ามาพัฒนาเศรษฐกิจ ในการ
สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพใหแ้กชุ่มชน

4 ท าให้ทราบถึงแหล่งทรัพยากร สถานที่ท่องเท่ียวทีส่ าคัญของชมุชน ใน
การน ามาบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพภายในชมุชน

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หลังจัดกิจกรรม 
2 เดือน

2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
กลุ่มเกลือสินเธาว์มผีลผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น 

เกลือสปา และสบู่เหลวอาบน้ า 3 สูตร
กลุ่มทอผ้าฝ้ายมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น 

ผ้าซ่ิน กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าดินสอ 
กระเป๋าสตางค์ ฯลฯ เป็นต้น

1) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การย้ายถิ่นฐานเพื่อ

ออกไปหางานท าลดลง
3) สามารถจัดสรรความต้องการ

ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงและ
กระจายการใช้ทรัพยากรอยา่งทั่วถงึ
และเท่าเทียม

การจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบา้นในชมุชน

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพือ่ศึกษาซากไดโนเสาร์และ

เสริมสร้างมัคคุเทศก์
3. กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภณัฑ์และตราสินค้า (Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บ้านเหล่าโพนค้อ
4. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ ส าหรับ

ผู้ประกอบการชุมชนบ้านเหล่าโพนค้อ
5. กิจกรรมการจัดท าบัญชแีละวเิคราะหต์้นทุนผลตอบแทน ส าหรับ

ผู้ประกอบการชุมชน บ้านเหล่าโพนค้อ

อยากให้มีการสานต่อโครงการนี้ เพื่อที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์
ที่สามารถคิดค้นขึ้นมาใหม่จากสิ่งแวดล้อมภายในชมุชน สามารถสร้างเสริมรายได้
ให้กับชาวบ้านในชุมชนระยะยาวได้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในชุมชนอาจจะเป็นทีรู่้จัก
แก่บุคคลภายนอกพื้นที่มากยิ่งขึน้ 

ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีประชากร
ประมาณ 5597 คน แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน มีสถานศึกษา 7 แห่ง 
ศาสนสถาน 11 แห่ง และมี รพ.สต 1 แห่ง มีอ่างเก็บน้ าหว้ยโท-หว้ยยาง คลองส่ง
น้ า พระธาตุดอยอ่างกุ้ง เป็นต้น และพืชเศรษฐกิจของต าบลเหล่าโพนค้อ คือ 
นานาพันธุ์ไมท้ี่หลากหลาย อยู่บ้านห้วยยาง หมู่9 ต าบลเหล่าโพนค้อ อีกทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหมข่องต าบลเหล่าโพนค้อ

ข้อมูลล่ำสุดปี 2562
ควำมต้องกำรพื้นฐำนของต ำบลเหล่ำโพนค้อ

ความต้องการด้านสุขภาพจ านวน 40 คน
ความต้องการด้านความเป็นอยู่จ านวน             12 คน
ความต้องการด้านการศึกษาจ านวน                27 คน
ความต้องการด้านรายได้จ านวน                   108 คน
ความต้องการด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐจ านวน 0 คน



ต ำบลบ้ำนแป้น อ ำเภอโพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบลองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแปน้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองและอยู่ทิศ
ตะวันตกของอ าเภอโพนนาแก้ว

- ทิศตะวันออก ติดกับต าบลนาตงวัฒนา - ทิศตะวันตก ติดกับหนองหาร
- ทิศเหนือ ติดกับต าบลนาแก้ว - ทิศใต้ ติดกับหนองหารและน้ าก่ า
เนื้อที่ ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปน้ โดยทั่วไปเป็นที่สูงและลาดชันจากทิศตะวันออกสูท่ิศตะวันตกสู่

แอ่งหนองหาร สภาพดินเป็นดินปนหินลกูรัง มีการระบายน้ าได้ดีไม่อุ้มน้ า จึงเป็นสาเหตุใหใ้นฤดูแลง้จะมีสภาพแหง้แลง้มาก 
ท าให้ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรกรรมนอกฤดูได้

ลักษณะภูมิอำกำศ
มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญา้เขตรอ้น เหมือนกับภาคอีสานทั่ว ๆ  ไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่

กลางเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน - เดือนมกราคม

ลักษณะของดิน
สภาพดินทั่วไปเป็นดินลูกรัง ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้
ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง
เขตกำรปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปน้ มีเขตการปกครองท้องที่จ านวน 10 หมู่บ้าน

ดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 บ้านโพนงานโคก หมู่ที่ 3 บ้านโพนงามท่า หมู่ที่ 4 บ้านน้ าพุ
หมู่ที่ 5 บ้านแป้น หมู่ที่ 6 บ้านโพนบก หมู่ที่ 7 บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 8 บ้านบึงประชาราษฎร์ 
หมู่ที่ 9 บ้านโพนงานโคกใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านแป้นใหม่

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

✓ Data Analytics
✓ การพัฒนาทักษะอาชีพ
✓ ถ่ายทอดความรู้แก่ชมุชน
✓ คิดค้น ส่งเสริม พัฒนา 

และต่อยอด ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน

✓ เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์ COVID-19

กิจกรรมที่ 1. กำรพัฒนำควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ในชุมชน
ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งพำตนเอง

- กิจกรรม 1.1 อบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มัคคุเทศก์ต าบล

- กิจกรรม 1.2 อบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น า/
กลุ่มท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นใหม่

- กิจกรรม 1.3 อบรบเพ่ิมจัดท าสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยว (นิเวศ ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรม)
กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริมกำรเพิ่มคุณค่ำและมูลคำ่ของตน้ทนุทรัพยำกร
ชุมชนสู่กำรเป็นสินค้ำและบริกำร

- กิจกรรม 2.1 อบรบเชิงปฏิบัติการความรู้การ
จัดสรรทรัพยากรในชุมชนเปลี่ยนเป็นรายได้

- กิจกรรม 2.2 อบรมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนให้มีเอกลักษณ์

- กิจกรรม 2.3 อบรมความรู้ทางการตลาดให้ทัน
ตามยุคปัจจุบัน (การขายสินค้าทางออนไลน์ แพคเกจ บริการทางการ
ขาย)
กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมกำรปลูกและแปรรูปพืชสมนุไพรอัญชันครบ
วงจร

- กิจกรรม 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูก
พืชสมุนไพรอัญชัน

- กิจกรรม 3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูอัญชัน

*** ทุกกิจกรรมด าเนินการตามมาตราการป้องกัน COVID-19

กลไกกำรด ำเนินงำน
✓ เปิดเวทีประชาคม
✓ คืนข้อมูลแก่ชุมชน
✓ วางแผนประสานงาน
✓ ขอความร่วมมือชุมชน
✓ ด าเนินการจัดกิจกรรม
✓ ติดตามผลจากการด าเนินกิจกรรม
✓ เผ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ COVID-19

ผลลัพธ์
1. เกิดกำรจ้ำงงำน ประเภท บัณฑิต ประชาชนและนักศึกษา ที่อยู่ในต าบลพื้นที่ โดยทั้ง 3 กลุ่มเข้าใจถึงปญัหา 

สิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดหรือสร้างขึ้นใหม่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของต าบล ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนา ส่งเสริม ต่อยอด ผลักดันพื้นที่ต าบลสูค่วามยั่งยืน

2. กำรพัฒนำทักษะ ทั้ง 4ด้าน 1.ด้านการเงิน 2.ด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 3.ด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4.ด้านการท างานในสังคมแบบมีสว่นร่วม

3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร ต าบลสามารถจดัการตนเองได้สูงพึ่งพาตนเองได้ 
สร้างอาชีพ ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดสินค้าสินค้า/ผลติภัณฑ์และบริการใหม้ีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เกิดเป็น
รายได้ที่ยั่งยืน

4. Community Big Data พื้นที่ต าบล โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว(จุดชมทิวทัศบรรยากาศ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
เกษตรเชิงนิเวศ ) และยังมีสินค้าประจ าถ่ินที่น่าสนใจหลากหลายชนิด เช่น อาหารประจ าถ่ิน ของใช้ประจ าถ่ิน 
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนหลังจัดกิจกรรม 
ประมาณ 500 บาท/คน(กลุ่มวิสาหกิจ)/

เดือน
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
- ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มข้ึน เช่น ปลาส้ม น้ าพริกตา
แดง สมุนไพรอัญชันแปรรูป  
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีดีข้ึน

1) คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
- ชุมชนมีความสามัคคีและเกิดความยั่งยืน
- ชุมชนมีรายได้มากข้ึน 
- เกิดอาชีพ

2) ชุมชนมีการจัดการสูงพึง่พาตนเองได้
- ชุมชนจัดการทรัพยากรที่มีในชมุชนอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
- น าทรัพยากรที่มีในชุมชน พัฒนา แปรรูป 

เพิ่มมูลค่า เกิดเป็นรายได้แก่ชุมชน

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระ  อักขระ หัวหน้าต าบลบ้านแป้น
หน่วยงำน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เบอร์ติดต่อ 065-909-2499

เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ควรมีการวางแผนขั้นตอน การท างานให้มีความ
ชัดเจนให้มากย่ิงข้ึน เพื่อจะท าให้ทีมงานที่ท า มีความเข้าใจถึงกระบวนการในการท างาน และ
ทิศทางในการท างาน ตลอดจนแนวทางในการท างาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้



ต ำบลนำหัวบ่อ อ ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง) ศักยภาพต าบล 

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล ข้อมูลท่ัวไป : พื้นที่ทั้งหมดของ ต าบล
นาหัวบ่อ อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร มีเนื้อที่โดยประมาณ 
80 ตารางกิ โล เมตร หรือประมาณ 
50,000 ไร่  มีการแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 12 บ้าน 19 หมู่ 
สภำพดิน เป็นดินร่วน ดินด า ดินทราย 
ดินเหนียวบางส่วนมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมของชุมชน 
แหล่งน้ ำ มีล าห้วย 18 แห่ง, หนองบึง 
18 แห่ง 

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ 
สรุปสภำพปัญหำของหมู่บ้ำน 

1. มีปัญหามาก 3 ตัวช้ีวัด 
2. มีปัญหาปานกลาง 3 ตัวช้ีวัด 
3. มีปัญหาน้อย 21 ตัวช้ีวัด 
 
ต าบลน้ีจัดเป็น ต าบลเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 3 

กำรพัฒนำพื้นที ่
- ชุมชนมีการใช้พลังงานมาก 
และถนนในชุมชนมีจุดอับมืดเป็น
อันตราย 
- คุณภาพของน้ าในต าบลไม่ดี 
- มีพ้ืนที่สีเขียวของป่าชุมชนน้อย
เกินไป 
- มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมาก
เกินไป 
- ไม่มีการน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนออกสู่สาธารณะ 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ช่องทางการ
จ าหน่ายน้อยไป 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. การส่งเสริมอนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน 
2. ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
3. ส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชน 
4. การส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายจาก
พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ
ชีวิตประจ าวัน 
5. การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและด ารง
ชีพ  
6. ถนนสีเขียว  
7. ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพษิด้าน
เทคโนโลยเีหมาะสม 
8. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน   

กลไกกำรด ำเนินงำน 
เปิดเวทีประชาคม 

ผลลัพธ์ 
1. ผลลัพธ์การจ้างงาน ประชาชนในพ้ืนที่ 5 คน บัณฑิตจบไม่เกิน 3 ปี 10 คน นักศึกษา 5 
คน   
2. ผลลัพธ์การพัฒนาทักษะ ผู้ถูกจ้างงานได้มีการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล, ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ, ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการเงินและ ทักษะทางสังคม ครบทุกคน 
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ คือ ศักยภาพของคนในชุมชน
คือมีปลูกคราม ทอผ้าครามและแปรรูปผ้าคราม จึงได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ออกแบบตราสินค้าและการขายสินค้าออนไลน์  
4. Community Big Data เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วในต าบล เช่นพระธาตุภูเพ็ก 
อ่างเก็บน้ าภูเพ็ก ศูนย์เรียนรู้ผ้าคราม และท า VDO น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 

ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม 
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน ของคนในชุมชนจากการ

จัดกิจกรรม 
   - ร้อยละ 10 ต่อครัวเรือน  
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น 
ต้นทุนด้านการใช้พลังงานท่ีลดลง ร้อยละ 15 
ต่อครัวเรือน 
ผลผลติการผลติดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 

1) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จากการลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

2) การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าลดลง 
3) ลดความเหลื่อมล  าด้านรายได้ของคนใน 
    ชุมชนมีน้อยลงและมีความสามัคคีกันยิ่งขึ น 
4) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง 
    ท่ัวถึง 

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล 

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI) 

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
   เบอร์ติดต่อ 088-5608699 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการส ารวจสภาพปญัหาและศักยภาพของต าบลให้ชัดเจน 
ก่อนลงท ากิจกรรมพัฒนาต าบล 

พ้ืนที่ป่ำ : ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณนานคิม จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 3 
แห่ง ประกอบไปด้วย ป่าอุทยาน 3,500 ไร่ ป่าชุมชน 235 ไร่ และป่าครอบครัว 2 แห่ง 
ทักษะอำชีพของคนในชุมชน ทอผ้าคราม จักรสาน ทอเสื่อ ปั้นเตา ท าปลาส้ม 
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบล วัดพระธาตุภูเพ็ก อ่างเก็บน้ าภูเพ็ก ไร่สุขพอเพียง ศูนย์การ
เรียนรู้ผ้าครามบ้านตอเรือ  

คืนข้อมูลให้แก่ประชาชน 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม/วางแผนประสานงานฝ่ายต่างๆ 

ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที ่

จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 



ต ำบล นำตำล      อ ำเภอ เต่ำงอย     จังหวัด สกลนคร       

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร .............................
ประเมิน (ก่อน)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

ต าบลนาตาล มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้านมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 33,750 ไร่ มีจ านวน

ประชากรทั้งสิ้น 5,647 คน แยกเป็น ชาย 2,808 คน หญิง 2,839 คน จ านวน ครัวเรือน 

1,536 ครัวเรือน 

อำณำเขต ทิศเหนือ ติดกับต าบลบึงทวาย  อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดล าน้ าพุงต าบลกกปลาซิว อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก ติดกับต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ลักษณะภูมิประเทศของต าบลนาตาลเป็นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาภูพาน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

คนจนเป้าหมาย  ใน ต.นาตาล อ.เต่างอย สกลนคร คือ คนจนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการส ารวจวา่จน

กำรพัฒนำพื้นที่

โจทย์พื้นท่ี

กิจกรรมท่ีด าเนินการ

กลไกกำรด ำเนินงำน

1.ศึกษาข้อมูล
บริบทเชิงพื้นที่

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 100%
2. การพัฒนาทักษะผู้จ้างงานทั้ง 4 ด้าน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
4. Community Big Data 

ค าอธิบาย: น าเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิโครงการฯ ใน 4 หัวข้อ

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
ค าอธิบาย: เช่น 
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

- ร้อยละ. 15 ต่อปี
- 7000 บาท/ปี 
- 100 บาท/ครัวเรือน

2) ค่าใช่จ่ายลดลง 
3) ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน
4) ต้นทุนการผลิตลดลง 
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)

1) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2) การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าลดลง
3) ชุมชนมีความสุขมากข้ึน
4).ชุนชนมีความสามัคคีมากข้ึน
5) การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง

ท่ัวถึง
ฯลฯ

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นำยภำณุวัฒน์ วงคแ์สงน้อย 
เบอร์ติดต่อ 091-064-8232 

คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

-

ต าบลมุ่งสู่ความ
พอเพียง

ประเมิน (หลัง)
ต าบลมุ่งสู่ความ

พอเพียง

1.พัฒนาสัมมาชีพและการสร้าง
อาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า
OTOP/อาชีพอื่นๆ)
2.พัฒนา Creative Economy
(การยกระดับการท่องเท่ียว)
3.ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
4.น าองค์ความรู้ไปไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีต่างๆ)

1.ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
2.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
4.การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน
5.ถนนสีเขียว
6.การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
7.การส่งเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษด้านเทคโนโลยีเหมาะสม
8.การส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายจาก
พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ
ชีวิตประจ าวัน

2.ปรึกษาวางแผน
เขียนโครงการ 

3.จัดโครงการ
ตามแผนที่เขียน 

4.ติดตามและ
สรุปผล 



ต ำบลจันทร์เพ็ญ     อ ำเภอเต่ำงอย     จังหวัดสกลนคร.

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

ภาพแผนที่ต าบลจันทร์เพ็ญ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

ต าบลจันทร์เพ็ญ 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

ด าเนินกิจกรรมดังนี้
1.ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
2.การส่งเสริมอนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน
3.ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษด้าน
เทคโนโลยี
4.ถนนสีเขียว
5.การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและด ารง
ชีพ
6.การส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายจาก
พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ
ชีวิตประจ าวัน
7.ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว
8.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลไกกำรด ำเนินงำน
มีการวางแผนการท ากิจกรรมโดยการลงพื้นที่ไปขอข้อมูลกับคนใน

ชุมชนและผู้น าชุมชนเพื่อสอบถามความต้องการและปัญหาของชุมชน  เมื่อได้
ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วทางผู้ด าเนินงานได้จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน 
จึงได้ด าเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมอบรมและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน

ผลลัพธ์
1. ได้รับความรู้เพื่อน าไปต่อยอดในการสร้างอาชพีและสร้างรายได้ให้กับคน

ในชุมชน
2. การพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
4. Community Big Data

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

- ร้อยละ..80.
- ..120,000.บาท/ปี 
- ..15,000.บาท/ครัวเรือน

2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น 
ต้นทุนท่ีลดลง (ร้อยละ70) ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ75) แรงงานท่ีลดลง (ร้อยละ60) เป็น
ต้น
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)

1) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2) ลดความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน
3) ได้รับความรู้และสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน

ฯลฯ

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ทีมงำน U2T ต ำบลจันทร์เพ็ญ
เบอร์ติดต่อ..................หนว่ยงำน...............

อยากให้เพิ่มกิจกรรมที่คนในชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอดให้เป็นอาชีพที่
มั่นคงในชุมชนต่อไปได้ในระยะยาว



ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต าบล
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่ราบมพีื้นทีท่ั้งหมด 777 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 235,673 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ภูเขา 193,553 ไร่ พื้นที่ราบ 40,120 ไร่ พื้นที่น้้า 
1,000 และอื่นๆ อีก 1,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 42.12 ของเนื้อที่อ้าเภอ

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พื้นที่
ประชาชนในพื้นที่ส่วนมาก
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
ซ่ึงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด้ารงชีพ ทั้งยังมีปัญหาสภาพ
พื้ น ที่ ข า ด แ ค ล น น้้ า เ พื่ อ
การ เกษตรในช่วงหน้าแล้ ง 
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น 
ทั้ ง ในทางการเกษตร  และ
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

กิจกรรมที่ด าเนินการ
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน
3. ส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
5. การส่งเสริมอนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน
6. การจัดการน้้าเพื่อการเกษตรและด้ารงชีพ
7. ถนนสีเขียว
8. การส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายจากพลังงาน

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและชีวิตประจ้าวัน

กลไกการด าเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน หรือข้อมูลที่จ้าเป็นในการด้าเนินกิจกรรมโครงการ

ต่างๆ ในพ้ืนที่ต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
2. ประชุมเพ่ือวางแผน วิธีการ ข้ันตอนการด้าเนินงานของโครงการ
3. ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับผู้น้าชุมชน
4. ด้าเนินโครงการตามที่ได้วางแผนไว้
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลลัพธ์
1. การจ้างงานระยะเวลาตั้งแตเ่ดอืนกุมภาพันธ ์– พฤศจิกายน เทียบจากแผนได้

ผลรวม 97.84%
1. การพัฒนาทักษะหลักสูตร Digital,English,Financialเทียบจากแผนไดผ้ลรวม

100% หลักสูตรSocialเทียบจากแผนได้ผลรวม 95%
2. การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณาการตา้บลมุ่งสู่ความย่ังยืน
3. Community Big Data ส้ารวจแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก แหล่งน้้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และระบุต้าแหน่งที่ตัง้ของแตล่ะจดุ ในพื้นที่ต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เพิ่มรายได้จากเส้นทางท่องเทีย่ว
ชุมชนจ้านวน 1 เส้นทาง
2. รายได้จากการปลูกป่าชุมชน
3. ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าใน
การเกษตร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ร้อยละ 5

1) คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ
2) รายได้จากอาชีพเสริมกลุ่มOTOP
สินค้าภายในหมู่บ้าน ท้าให้มีรายได้เข้า
มาในครอบครัวมากขึน้
3) จากการอบรมให้ความรู ้ประชาชน
สามารถน้าไปต่อยอดเป็นอาชีพภายใน
ครอบครัวได้

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต าบล

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวธุ ศรีคุ้มเก่า
เบอร์ติดต่อ 081-467-9985 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวางแผนงานที่เป็นขั้นตอน มีวิธีการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อน
ของงาน



ต ำบล ม่วง อ ำเภอ บ้ำนม่วง จังหวัด สกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ศักยภาพต าบล ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

ท่ีตั้งและอำณำเขต 
ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครไป ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉยีงเหนือ ระยะทางประมาณ 120 กม. พื้นที่เขตต าบลม่วงมีพืน้ทีท่ั้งหมด
ประมาณ 73.5 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของต าบลม่วงเป็นทีร่าบลุ่มและที่ดอน
มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,549 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 3,559 คน
หญิง จ านวน 1,776 คน และชาย จ านวน 1,783 คน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชงิพื้นที่ และคืน
ข้อมูลชุมชน
2. จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะดา้นการผลิตพืชปศุ
สัตว์ประมงและการจัดจ าหน่าย
สินค้า
3. ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตสัตว์
แบบครบวงจรอย่างย่ังยืน และจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ ต าบลม่วง
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
และการจัดเวทคีืนขอ้มลูสู่ชุมชน

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
กำรจ้ำงงำน : บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชนในพื้นที ่5 คน และนักศึกษา 5 คน
กำรพัฒนำทักษะ : Digital Literacy, English Literacy, Financial Literacy และ 
Social Literacy
กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร : พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งจ าหน่ายสินค้าภายในต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Community Big Data : จ านวนข้อมลูที่บันทึกได้ 195 และจ านวนผู้ที่บันทึก 11 คน

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80
2. การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) 

- ต้นทุนท่ีลดลง ร้อยละ 80
- ผลผลติท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80

3. มีศูนย์กระจายสินค้าต าบลม่วง

1.จ านวนกลุ่มผู้ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการผลิตพืชปศุสัตว์ประมง
การแปรรูปและการจัดจ าหน่าย
2.จ านวนกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้
3.กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
4.กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ : อำจำรย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน (ประธำนโครงกำร)
เบอร์ติดต่อ : 086 - 3624958 หน่วยงำน : คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร

ในการด าเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วง ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพ
อื่น ๆ
2. การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3. การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ)
4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

1. ด้านสุขภาพ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ด้านการผลิตพืชปศุสัตว์ประมงและการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรให้สมาชิกกลุ่ม
2. ด้านความเป็นอยู่ - จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตสัตว์แบบครบวงจรอย่างยั่งยืนต าบลม่วง
3. ด้านการศึกษา - โครงการศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้านตาม ศาสตร์พระราชา

- โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนบ้านประชาสามัคคี
- โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชนบ้านนาดอกไม้
- ฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร

4. ด้านรายได้ - โครงการเลี้ยงหนูพุก
- โครงการเลี้ยงหนอน/แมลงวัน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะดา้นการผลิตพืชปศุสัตวป์ระมงและการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรให้สมาชิกกลุ่ม
- จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาการ ผลิตสัตว์แบบครบวงจรอย่างยั่งยืนต าบลม่วง

5. ด้านการเข้าถึงภาครัฐ - เบี้ยคนพิการ
- เบี้ยผู้สูงอายุ



ต ำบลวัฒนำ อ ำเภอส่องดำว จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

เทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีเน้ือท่ีประมาณ 56 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 35,000 ไร่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผ้ำครำม

กำรพัฒนำพื้นที่

ก. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ เช่น การยกระดับ OTOP 
และอาชีพอื่น ๆ
ข. การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว)
ค. การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Healthcare / เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ)
ง. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / 
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

กิจกรรมท่ี 1 จัดเวทีคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมท่ี 2 การผลิตอาหารโคอย่างง่าย
และดูแลสุขภาพโคเบื้องต้น
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาลายผ้าและยกระดับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม ต.วัฒนา
กิจกรรมท่ี 4 โครงการจัดการขยะแบบ
บูรณาการ
กิจกรรมท่ี 5 ธนาคารปลาเพื่อเสริมสร้าง
อาหารปลอดภัยในชุมชน
กิจกรรมท่ี 6 สัมมาชีพใหม่ต าบลสุขใจ 
เกษตรพอเพียง
กิจกรรมท่ี 7 จัดเวทีคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน ท าให้คนในพื้นที่มีรายได้ ในภาวะวกิฤตโควิด 19
2. มีการพัฒนาทักษะอาชพีใหมใ่นต าบล
3. มีการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ท าให้คนใน

ชุมชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น เปลี่ยนจากชุมชนอยู่รอดเป็นชุมชนมุง่สู่ความ
ยั่งยืน

4. Community Big Data การเพาะปลูกที่โดดเด่นของต าบลวัฒนา คือ 
ปลูกข้าว และยางพารา มีผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผ้าคราม

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น 
- เกิดสัมมาชีพใหม่ ท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน ได้แก่ การเลี้ยงด้วงสาคู 
กบ จิ้งหรีด ปลา และการผลิตถ่านไร้ควัน
- มีรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่
หลากหลาย
- เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค 
เพื่อลดต้นทุนการรักษาโรคและดูแลสุขภาพ
ของโค

1) คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
2) ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
3) ลดความเหลื่อมล  าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน
4) ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและท าให้เกิด
ความสามัคคี

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์นำยสัตวแพทย์ จักพรรดิ์ ประชำชิต
เบอร์ติดต่อ 088-7313976 หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

ส่งเสริมให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนือ่ง เพื่อพัฒนา ยกระดับเศรษฐกิจ
และต่อยอดกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาแล้วในต าบลให้ยัง่ยืน 

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

วางแผนการ
ด าเนินงาน

ประสานงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่ และ

ผู้น าชุมชน

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 
โดยขอความร่วมมือจาก

ผู้น าชุมชน

จัดกิจกรรม โดย
ปฏิบัติตามแผน

ติดตามประเมินผล

คนจนสขุภาพ 7 คน 4 ครวัเรือน
คนจนความเป็นอยู่ 25 ครวัเรือน
คนจนการศกึษา 23 คน
คนจนรายได ้12 คน 7 ครวัเรือน
คนจนการเขา้ถึงบรกิารของรฐั 0 คน
ทีม่า : สรุปผลการจดัเก็บขอ้มลูความ
จ าเป็นพืน้ฐาน ปี 2564 ระดบัต าบล



ต ำบลโคกศิลำ     อ ำเภอเจริญศิลป์    จงัหวดัสกลนคร

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร
........................

.....
ประเมนิ (ก่อน) ประเมนิ (หลงั)ศกัยภาพต าบล

ข้อมูลพ้ืนท่ีต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพฒันำพ้ืนท่ี

ต ำบลโคกศิลำ

1. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าในชุมชนจากพืชท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสัมมาอาชีพใหม่ทางการเกษตรตาม 

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
3. พัฒนาเทคนิคการตัดเย็บการออกแบบผ้าขาว
ม้าและผลิตภัณฑ์
4. การแปรรูปสินค้าจากข้าว

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลพัธ์
1. กำรจ้ำงงำน

ช่วยให้กลุ่มนักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้มีงานท าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2. กำรพัฒนำทักษะ 

ช่วยพัฒนาทักษะในการสร้างอาชีพใหม่ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 

ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีการพัฒนาสินค้า และสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าให้มีการเข้าถึงเพ่ิมมากขึ้น
4. Community Big Data : CBD 

ช่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนจากชุมชนอยู่รอดจากความยากล าบาก 
ยกระดับสู่ความพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

ผลลพัธเ์ชิงเศรษฐกิจ ผลลพัธเ์ชิงสงัคม
1) เกดิอาชพีใหมใ่นชุมชน ไดแ้ก่ การ

เลีย้งหนูพกุ และการเลีย้งแหนแดง
2) เพิม่มลูค่าและยอดการสัง่ซื้อสนิคา้    

ผา้ขาวมา้ และขา้วฮางมากขึน้
3) ลดตน้ทุนทางการเกษตรของเกษตรกร

ในชุมชน

1) คนในชุมชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้
2) สามารถลดรายจ่ายในครวัเรอืน
3) เกดิการซื้อขายระหวา่งคนในชุมชน
4) สามารถลดความเหลือ่มล ้าดา้นรายได้
ของคนในชุมชน
5) การเขา้ถงึระบบการรกัษาพยาบาลอยา่ง
ทัว่ถงึ ฯลฯ

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผูร้บัผิดชอบ นำงสำวพิจิกำ ทิมสุกใส    
เบอรติ์ดต่อ 0941496559
หน่วยงำน มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร

- ควรสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรได้มีเคร่ืองมือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณท่ีเพียงพอแก่การจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าแต่ละประเภท

- ควรมีโครงการพัฒนาต่อยอดหลังจากโครงการ U2T เพ่ือช่วยเติมเต็มในด้านอ่ืนๆ ของการพัฒนาท่ียัง
ไม่สามารถท าได้ด้วยเง่ือนไขของโครงการ U2T

รูปภำพแผนที่ต ำบลโคกศิลำ
ต ำบลโคกศิลำมีพื้นที่เป็นที่รำบ มีเน้ือที่ทั้งหมด 33,725 ไร่ หรือ 73.72 ตำรำงกิโลเมตร มีประชำกรทั้งหมด 

3,201 คน จ ำนวน 1,052 ครัวเรือน ประชำกรส่วนมำก นับถือศำสนำพุทธ มีอำชีพเกษตรกร ท ำไร่ ท ำนำ 
ลักษณะภูมิประเทศ

ต ำบลโคกศิลำ  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่รำบ  มีลูกคลื่นต่ ำ  
ลักษณะภูมิอำกำศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว
ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินชุด  ไม่มีควำมอุดมสมบูรณ์

ควำมเป็นอยู่
25%

รำยได้ของ
ชุมชน
24%

กำรเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ

20%

สุขภำพ
17%

กำรศึกษำ
14%

กรำฟแสดงควำมต้องกำรของคนในชุมชน โดยค ำนวณจำกกำรส ำรวจ
กลุ่มตัวอย่ำง 20% ของจ ำนวนประชำกรท้ังหมด



ต ำบล สร้ำงค้อ อ ำเภอ ภูพำน จังหวัด สกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ........................
.....

พอเพียง ยั่งยืนศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

ต ำบลสร้ำงค้อ 
อ ำเภอภูพำน 
จังหวัดสกลนคร

1. เพื่ออบรมพัฒนาอาชพีการเลี้ยงโคเนื้อ  
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหมและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหม
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
4. เพื่อส่งเสริมการพฒันาและแปรรปูผลผลิต
จากหวาย
5. เพื่ออบรมพัฒนาอาชพีการแปรรปูน้ าผลไม้
6. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากหมากเมา่
วิสาหกิจชุมชนไทรทอง
7. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรยีนรูต้ามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงและคืนข้อมลูสู่ชุมชน

กลไกกำรด ำเนินงำน
1. ข้ันตอนกำรวำงแผนตำม PDCA
• ขั้นวำงแผนงำน (P) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
• ขั้นด ำเนินกำร (D) ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้ต้ังไว้
• ขั้นสรุปและประเมินผล (C) มีการสรุปผลของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
• ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) การติดตามรายงานผลของการด าเนินกิจกรรม
2. ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้
1. ท่ีว่าการอ าเภอภูพาน                        2. ส านักงานเกษตรอ าเภอภูพาน
3. ส านักงานพัฒนาชุมชนต าบลสร้างค้อ      4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูพาน
5. เทศบาลต าบลสร้างค้อ                       6. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของต าบลสร้างค้อ    
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างค้อ  8. ก านัน , ผู้ใหญ่บ้านต าบลสร้างค้อ 

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน : บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชนในพื้นที่ 5 คน และนักศึกษา 5 คน

2.
 3. 

การพัฒนาทักษะ : 1. Digital Literacy 2. English Literacy   

                             Financial Literacy 4. Social Literacy
3. การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ : ต าบลสร้างค้อ 

อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
4. Community Big Data : จ านวนข้อมูลที่บันทึกได้ 349 และจ านวนผู้ที่บันทึก 14 คน

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้เฉลี่ยของประชากร ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มี

รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 40,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) 
2.1 ต้นทุนที่ลดลง  : ต้นทุนค่าอาหารแพะเนื้อลดลง 
(1,650 บาท/ตัว/ปี)
2.2 ผลผลติที่เพิ่มข้ึน  : การยกระดับสินค้า OTOP 
ของชุมชน ให้ผ่านมาตรฐานโภชนาการและผา่น
มาตรฐานอย.
2.3 แรงงานที่ลดลง : การเพิ่มช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ดักแด้ไหม น้ าหมากเม่า 100 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหมากเม่าพร้อมดื่ม 

1) คุณภาพชีวิตประชากรต าบลสร้างค้อมีความ
อยู่ดีกินดี ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งามของชาวอีสานท่ีสืบทอดกันมา

2) การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าข้างนอก
ลดลง และมีการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน
3) มีการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่าง

ท่ัวถึงในชุมชนต าบลสร้างค้อ
4) มีสถานศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน
ต าบลสร้างค้อ

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ : อำจำรย์ภำคภูมิ ซอหนองบัว (ประธำนโครงกำร)
เบอร์ติดต่อ: 095 - 2326888 หน่วยงำน : คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

1. ช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงควรวางแผนการ
ด าเนินงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับสถานการ รวมทั้งบริบทของชุมชนในการรับฟังการอบรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ควรมีการจัดระบบตรวจติดตามผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
3. ควรมีการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปสูก่ารเพิ่มรายได้และลดรายจา่ยของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

ที่ตั้งและอำณำเขต
ต ำบลสร้ำงค้อ ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงเทือกเขาภูพาน ระยะทางจากที่ว่าการอ าเภอภูพานประมาณ 15 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 50 กิโลเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี 9 บ้านดอนแคนหมู่ท่ี 11 ถนนสกลนคร -
กาฬสินธุ์ อ าเภอภูพาน มีเน้ือที่ประมาณ 180 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 112,500 ไร่ แบ่งเป็น

- พื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ประมาณ 37,000 ไร่ 
- เขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 35,000 ไร่
- เขต สปก. ประมาณ 40,000 ไร่
- เขต นส.3 ก ประมาณ 500 ไร่

มีอำณำเขตตดิกบั : ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับอ าเภอเขาวง อ าเภอนาคูและอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอโคกภู อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร



ต ำบลอุ่มจำน อ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ  97 
ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวอ าเภอเมอืงประมาน 32 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 
10,063 คน 2,800 ครัวเรือน แบ่งการปกครอง จ านวน 17 หมู่บ้าน ศาสนสถาน 
จ านวน 13 แห่ง
สถานศึกษา

- โรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบ 9 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7 แห่ง

สถานพยาบาล
- รพ.สต. 2 แห่ง 

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ พิจารณาจาก
ฐานข้อมูล TPMAP ดังนี้ 

1. คนจนสุขภาพ จ านวน 19 คน
2. คนจนด้านความเป็นอยู่ 1 คน

กำรพัฒนำพื้นที่

1) กำรพัฒนำเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูก
ข้ำวอินทรีย์
2) กำรพัฒนำและยกระดับกลุ่มทอ
ผ้ำครำมและสีธรรมชำติ
3) กำรจัดท ำแผนพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียว
4) กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภำพ
5) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1) Data Analytic
2) เฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ COVID 19
3) พัฒนำทักษะอำชีพ
4) ถ่ำยทอดควำมรู้KM
5) ยกระดับรำยต ำบล

กลไกกำรด ำเนินงำน
➢ เปิดเวทีประชาคม
➢ คืนข้อมูลให้แก่ประชาชน
➢ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
➢ วางแผนและประสานงานในการจดักจิกรรม
➢ ขอความร่วมมอืชมุชนในการเข้ารว่มกจิกรรม
➢ ด าเนินการจดักจิกรรม
➢ สรุปผลการด าเนินการกจิกรรม
➢ เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ COVID

ผลลัพธ์ 1) เกิดการจ้างงาน ประเภท บัณฑิต 10 คน  ประชาชน 5 คน และนักศึกษา 5 คน
2) เกิดการพัฒนาทักษะ 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านการเพิ่มรายได้ 3. ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 4. ด้านอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจ
3) การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

1. พัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
2. พัฒนาและยกระดับกลุ่มทอผ้าครามและสีธรรมชาติ
3. การจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
4. กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4) community big data
ต าบลอุ่มจานลงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลCBD จ านวนบันทึก 1102 ครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนหลังจัดกิจกรรม

- รายได้กลุ่มทอผ้าเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.86 หลัง
จัดกิจกรรม 2 เดือน
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)

- กลุ่มทอผ้ามีผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน เช่น ชุดเดรส 
ยางรัดผม กระเป๋าTote bag และกระเป๋า
สตางค์

- กลุ่มอนุรักษ์ข้าวอินทรีย์มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
เพิ่ม เช่น แชมพู สบู่ และครีมนวด 

1) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง
- ชุมชนมีความสามัคคีและเกิดความยั่งยืน

2) ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่ อสม. ผลักดันให้
อสม. มีความรู้ 3อ.2ส. และการออกก าลัง
กาย การเต้นแอโรบิค และการเต้นบาสโลป
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและขับเคลื่อนใน
ชุมชนต่อเน่ือง

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ
เบอร์ติดต่อ 0815475908 หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา

➢ ก่อนเร่ิมจัดท าโครงการ ควรมีการเก็บรวมรวมสภาพปัญหา/ความต้องการท่ีชัดเจน โดยมีการประชุม
และมีการประชาคมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีการเขียนรายละเอียดโครงการมีความชัดเจน 
ครบถ้วน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาและความต้องการได้อย่างตรงประเด็น



ต ำบลกุดบำก อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพ้ืนที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพ้ืนที่

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นำยแสนสุรีย์ เช้ือวังค ำ
เบอร์ติดต่อ 0810558634 หน่วยงำน สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชนทั่วไป 5 คน 
นักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ ได้น าทักษะที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่จรงิในพื้นที่ ช่วยเช่ือมผสมระหว่างมหาวิทยาลยัท างาน
ร่วมกับชุมชนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ เกิดความตระหนักถึงการผลติพืชผกัที่
สะอาดและปลอดภัย ต่อยอดและแปรรูปผลติภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ผ้า
ย้อมคราม เครื่องจักสานให้มีความแปลกใหม่ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่
หลากหลาย มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมีความตื่นตัว เตรียมพร้อมรับ
สู่การท่องเที่ยวตามวิถี ชุมชนมีระบบการขยะแบบครบวรจร
4. Community Big Data มีชุดข้อมูลเชิงลึกของต าบลกุดบากทุกหมู่บา้น 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์ทิศทาง และโอกาสในการพัฒนา
ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย

1. ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร 42 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จรด ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ จรด ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก จรด ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก จรด ต าบลดินจี่ อ าเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2. ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เปน็ที่ราบสงูภูเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน มีแหล่งน้ า
หลายสายซึ่งก าาเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ มีเนื้อที่ 143 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 89,375 ไร่
3. มีประชากร 11,130 คน แบ่งเป็นชาย 5,538 คน หญิง 5,592 คน จ านวนครัวเรือนรวม 3,540 ครัวเรือน แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 2 เทศบาล คือ เทศบาลต าบลกุดบากและเทศบาลต าบลกุดแฮด
4. ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 70 % มีรายได้ เฉลี่ย 176,077.04 บาท/ครัวเรือน/ปี รายจ่าย 
107,339.22 บาท/ครัวเรือน/ปี
5. ผลผลติทางการเกษตร (พืชเศรษฐกิจ) ที่ส าคัญ ได้แก่ การทอผ้าย้อมคราม ยางพารา มันส าปะหลงั ผัก สมุนไพร
จากป่า เป็นต้น
6. มีศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์อินแปง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรณินทร์อินทรีย์ ศูนย์คราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด ม. 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมคราม ทอผ้าไหมและจักสาน ม. 9 กลุ่มแปรรูป
เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นต้น
7. แหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ จุดชมวิวผาถ้ าพวง บ้านกุดแฮด รอยเท้าไดโนเสาร์ บ้านกุดแฮด 
แก่งกะลังกะลาด บ้านกุดแฮด จุดชมวิวเหวห าหด บ้านกุดแฮด ต้นเซียงยักษ์ดอนปู่ตาบ้านบัว วัดป่าดานหลวงภาวนา 
กะเลิงกระทบสากบา้นบัว ร าฟ้อนผีหมอบา้นกุดแฮด

โจทย์พื้นท่ี 3 มิติ
1.ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่เช่นการยกระดับ OTOP และ
อาชีพอื่น ๆ
2. ด้านการสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3. ด้านการส่งเสริมด้านสิง่แวดลอ้ม / 
Circular Economy (การเพิ่มรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

1. ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่เช่นการ
ยกระดับ OTOP และอาชีพอื่น ๆ ประกอบด้วย การ
พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรแบบอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลีย่น การแปรรูปผลผลติทางการเกษตรแบบ
อินทรีย์ระยะปรับเปลีย่น การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
คราม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครื่องจกัสาน
2. ด้านการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการท่องเที่ยว) ประกอบด้วย การรวบรวมและ
ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต าบลกุดบาก การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวต าบลกุดบาก 
และการจัดท าเสน้ทางและสือ่สง่เสริมการท่องเที่ยวต าบล
กุดบาก
3. การส่งเสริมด้านสิง่แวดลอ้ม / Circular Economy 
(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ประกอบด้วย การ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวทางจัดต้ังธนาคารขยะ และ 
การแปรรูปผลติภัณฑ์จากขยะเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่และ
สร้างมูลค่า

ข้อเสนอแนะ
1. การด าเนินงานในส่วนกลางควรมีแผนและเปา้หมายที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้แต่ละพื้นที่บริหารจดัการที่เปน็ระบบมาก

ข้ึน
2. การประเมินผลเปา้หมายและตัวช้ีวัด ควรมีรูปแบบ วิธีการวัดหรือประเมินด้วยเครื่องมือเดียวกัน แต่ปรับใหม้ี

ความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ

1. เกิดเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ึนในพื้นที่ เมื่อ
ได้รับค าสั่งซื้อ (Order) จะกระจายใหก้ับเครือข่าย
2. เกิดความร่วมมือและช่วยเหลอืเกื้อกูลกันแบบพี่เลีย้ง
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ หนุนเสริม ให้คนที่ก าลังเริ่มมีก าลงัใจ
สามารถเดินต่อไป
3. ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าตามความถนัด เช่น การจัก
สาน ได้แลกเปลี่ยน พูดคุย จากการรวมกลุ่มกัน เกิด
รายได้พึ่งพาคนอื่นน้อยลง
4. หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาสังคมเกิดการ
ท างานแบบบูรณาการในพื้นที่มากข้ึน

1. ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ผลผลติและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเครื่องจัก
สาน สามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี
ต่อครัวเรือน  
2. ลดรายจ่ายจากภาคการผลติ เช่น การผลิตสาร
บ ารุงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ไล่
แมลง ร้อยละ 5 ต่อปีต่อครัวเรือน 
3. เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลติที่สามารถแลกเปลีย่น
วัตถุดิบกันในพื้นที่ได้
4. มีระบบการผลติหมุนเวียนตามกลไกของตลาด
ได้

กลไกกำรด ำเนินงำน 
กรอบการด าเนินงาน สป.อว.

U2TSNRU

พัฒนาข้อเสนอโครงการ

ด าเนินงานตามแผน

ติดตาม/ประเมินผลเปน็ระยะๆ

รายงานผลเปน็ระยะๆ

หน่วยงานท้องถ่ิน

ผู้น าชุมชน/กลุ่ม

คน/ชุมชนเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบต าบล

ทีมท างานต าบล



ต ำบลกุดไห อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล
เทศบาลต าบลกุดไห เดิมขึ้นการปกครองของต าบลกุดบาก ต่อมาได้แยกเขตการปกครอง
ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลกุดไห เม่ือปี 2516 ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 บ้านกุดไห 
ถนนสายกุดบาก-นิคมน้ าอูน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา ห่างจาก
จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 60 กิโลเมตร มีเน้ือที่ 145 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 90,625 ไร่ มีขอบเขตรายละเอียดดังน้ี

- ทิศเหนือ จรดต าบลนิคมน้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน
- ทิศใต้ จรดต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก
- ทิศตะวันออก จรดต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก
- ทิศตะวันตก จรดต าบลผาสุก อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

1) การผลิตผ้าย้อมคราม
2) การปลูกผ้าท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ
3) การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
4) การพัฒนาพื้นท่ีหนองสองพี่น้อง 

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตผ้าย้อมสีครามและสี
ธรรมชาติ
2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์
ความรู้ เ กี่ ยวกับกระบวนการปลูกผั ก
ปลอดภัย
3 ) กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้า
4) กิจกรรมปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการ
ออกแบบภูมิทัศน์ตลาดหนองสองพี่ น้อง
สามัคคีท า

กลไกกำรด ำเนินงำน
1) จัดกิจกรรมเพื่อวิเคราะหป์ญัหาและความต้องการของคนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต าบลกุดไหเปน็ผู้ใหข้้อมูล
2) วางแผนการด าเนินโครงการในพื้นที่ต าบลกุดไห
3) จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมแบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 4 กิจกรรม

1. กิจกรรมส่งเสริมแลพัฒนาประสทิธิภาพกระบวนการผลติผา้ย้อมสคีรามและสธีรรมชาติ
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลกูผกัปลอดภัย
3. กิจกรรมส่งเสริมประสทิธิภาพกระบวนการผลติเหด็นางฟ้า

4) กิจกรรมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ตลาดหนองสองพี่น้องสามัคคีท า
5) สรุปวิเคราะหแ์ละติดตามผลการด าเนินกิจกรรม

ผลลัพธ์
1) กำรจ้ำงงำน

เกิดการจ้างงาน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม ดังนี้ บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชน 5 คน และนักศึกษา 5 คน
2) กำรพัฒนำทักษะ

เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ดังนี้ การวางแผนการเงิน สังคม องค์ความรู้ และการท างาน โดยทักษะทั้งหมดนี้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานทั้ง 4 
กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ้าย้อมสีครามและสีธรรมชาติ
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการปลูกผักปลอดภัย
3. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้า
4. กิจกรรมปรึกษาหารือเก่ียวกับการออกแบบภูมิทัศน์ตลาดหนองสองพ่ีน้องสามัคคีท า

3) กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบรูณำกำร
ได้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน คือ การสร้างอาชีพใหม่และยกระดับ

สินค้า OTOP การพัฒนาทักษะการแปรรูปวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเกิดรายได้ในชุมชน ได้แก่ ประชาชนในต าบลกุดไหได้รับความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า การปลูกผักปลอดภัย กระบวนการผลิตผ้าครามที่มีคุณภาพ 
4) C0mmunity Big Data

ได้ฐานข้อมูลในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) หลังจากจัดกิจกรรมคนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 1,000 บาท/เดือน
2) การเพิ่มผลิตภาพ ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน 
เช่น เสื้อยกูาตะ กระเป๋าสะพายข้าง กิ๊ฟช็อป จาก
ผ้าคราม การแปรรูป กิมจิหมัก/กิมจิสด ปอเปี๊ยะ
ผักสด และ แหนมเห็ด 

1) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน
2) การโยกย้ายถ่ินฐานของคนในชุมชนเพื่อออกไป
หางานท านอกพื้นที่ลดลง
3) เกิดรายได้และความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของคน
ในชุมชน

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นางสาวญาณวิจา ค าพรมมา เบอร์ติดต่อ 092-6291461
หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อยากให้มีโครงการระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแบบ
ยั่งยืน

1) สถานภาพด้านสุขภาพ 2) สภาพด้านความเป็นอยู่ 3) สถานภาพด้านการศึกษา 4) สถานภาพด้านรายได้

5) สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

สถานที่ท่องเที่ยว

พืชเศรษฐกิจ

วัดเทพวิสุทธาราม วัดป่าคูณค าวิปัสสนา อ่างเก็บน  าห้วยกะเฌอ ตลาดหนองสองพ่ีน้อง ตลาดหนองสองพ่ีน้อง 

ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย กล้วย



ต ำบลบึงทวำย อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพ้ืนที่

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอสัฉรำ นำมไธสง
เบอร์ติดต่อ 098-1055434 หน่วยงำน สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 5 คน นักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ เรียนรู้การท างานร่วมกับชุมชน
และการส่งเสริมองค์ความรู้น าทรัพยากรในพื้นที่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ในพื้นที่
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม
เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน
ในการเกษตร การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ส่งเสริมการปลกู
สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพและแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ 
และพัฒนาพื้นที่ให้เปน็จุดท่องเที่ยว
4. Community Big Data การเก็บข้อมูลท้องถ่ิน 10 หมู่บ้าน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์ทิศทาง และโอกาสใน
การพัฒนาชุมชนพื้นที่เป้าหมาย

1. ต าบลบึงทวายอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอ
เต่างอยอยู่ห่างจากอ าเภอ 6 กิโลเมตร ห่าง
จากอ าเภอเมืองสกลนคร 12 กิโลเมตร 
2. มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เปน็ที่ราบลุม่ มีเนื้อที่ 
21,250 ไร่ (34 ตารางกิโลเมตร) ดินส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย
3. มีประชากร 5,553 คน จาก 1,922
ครัวเรือน ( 10 หมู่บ้าน )
4. อาชีพ เกษตรกรรม 70 % เลี้ยงสัตว์ 13 % 
ค้าขายและรับจ้างทั่วไป  9 % อื่นๆ 8 %
5. ผลผลติทางการเกษตร (พืชเศรษฐกิจ) ที่
ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มะเขือเทศ ข้าวโพด ผัก 
สมุนไพร เป็นต้น
6. มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นช่องทางเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 7 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สวน
สมุนไพรบ้านหนองบัว สวนศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชุมชนบ้านหนองสลาม สวนผัก
ปลอดภัยแรมจันทร์ กลุ่มข้างฮางงอกบ้านนา
เลาและบา้นดงหลวง กลุ่มผ้าทอบ้านนาเลา 
เป็นต้น ตลอดจน มีสนามไก่ชนนานาชาติ
เต่างอย ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและสร้างรายได้
ให้คนในพื้นที่

โจทย์พื้นท่ี 4 มิติ
1. พัฒนาสัมมาชีพ ยกระดับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของพื้นที่
2. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) 
3. พัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานด้วยตนเองของชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชน และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

1. พัฒนาสัมมาชีพ ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ
เพิ่มมูลค่าแกลบข้างฮาง ผ้าทอ ไม้กวาดก้านมะพร้าว ชะลอม 
ปุ๋ยและน้ าหมักจากธรรมชาติ และอาหารโค TMR FTMR
ปลอดภัยผักเพื่อสขุภาพ
2. พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้แก่ แผนที่
การท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เปน็แหลง่
ท่องเที่ยว และสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาพ การปลูกสมุนไพร ปุ๋ย
สมุนไพร แปรรูปสมุนไพร (น้ ามันเขียว น้ ามันไพล สเปรย์ไล่ยุง 
และลูกประคบ) ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ เวทีฐานข้อมูลป่าชุมชน การ
เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและพัฒนาป่าชุมชน จัดต้ังแกนน าในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน และ จัดท าแผนการอนุรักษ์ป่าชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกลไกการหนุนเสริมแก่ผูจ้า้งงานใหเ้กิดองค์ความรู้ เทคนิคการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล CBD ที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันทุกต าบลอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง สร้างกลไกฐานข้อมูล CBD เช่ือมกับภาครัฐในเชิงนโยบายเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสดุต่อชุมชนและภาคสว่นที่เกี่ยวข้อง

2. ควรมีเครื่องมือกลาง (รูปแบบเดียวกันทุกต าบล) ในการเก็บและวัดผลจากการด าเนินงาน (ก่อน-หลัง) เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ตัวช้ีวัด นโยบาย และงบประมาณจากสว่นที่เกี่ยวข้อง

1. เกิดความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่เช่ือมโยงโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2. เกิดกลไกเชิงสังคมในการหนุนเสริม เอื้อเฟื้อ ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่าน เช่น การ
จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อได้
ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสขุภาพเบือ้งต้น  และกลไกความ
ร่วมมือผ่านแกนน าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุม่อาชีพใน
พื้นที่และขยายเครือข่ายนอกพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่

1. เกิดลดรายจ่าย ร้อยละ 5 ต่อปี ของ
กลุ่มเป้าหมายจากการร่วมพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะ เช่น ท าปุ๋ยจากวัสดุเหลอืใช่ในธรรมชาติ
ทดแทนการซื้อปุ๋ยในการเกษตร
2. สร้างรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ของ
กลุ่มเป้าหมายจากการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน
ตลอดจนวัสดุเหลอืใช้ในการเกษตรหรือการ
ประกอบอาชีพ ยกระดับเป็นผลติภัณฑ์ใหม่ เช่น
3. เกิดกลไกการยกระดับรายได้ (ช่องทาง
การตลาด) จากการบริหารจดัการทรัพยากรแบบ
หมุนเวียนของคนในพื้นที่ 1 กลไก

กลไกกำรด ำเนินงำน 

ร่วมคิด มีกิจกรรมคืนข้อมูลร่วมกันกับชุมชน ให้ชุมชนเติมข้อมูลพื้นที่ เสนอความต้องการในการ
พัฒนา กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว สุขภาพ และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้ทีมงานน าไปวางแผนด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม

ร่วมปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้สถานที่จากประชน 10 หมู่บ้าน 
ผู้น าชุมชน โรงเรียน วัด รพ.สต. อปท. 

ร่วมรับประโยชน์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน เกิดการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เกิด
การเพิ่มพื้นที่การปลูกสมุนไพรเพื่อดูแลสขุภาพและต่อยอดเพื่อแปรูปเปน็ผลติภัณฑ์สร้างรายได้



ต ำบลเต่ำงอย อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

1.พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะสูง ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
2.ส่งเสริมการปลูกพืชแนวใหม่ในพืน้ที่
ชุมชน
3.ช่วยพัฒนาวิสาหกิจและส่งเสริมอาชีพ
ภายใน ชุมชน
4.ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบัน การเงินชุมชน
5.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เปราะบางให้มีรายได้ในด้านอาชพี

1.กิจกรรมการแปรรปูผลิตภัณฑ์
อาหารแนวใหม่ด้วยนวตักรรมทีย่ั่งยืน
2.กิจกรรมการยกระดบัผลิตภัณฑ์
สินค้าOTOP และการพัฒนา
ผู้ประกอบการอัจฉรยิะ
3.กิจกรรมการผลิตพชืแนวใหม่เพือ่
ความย่ังยืน
4.กิจกรรมยกระดับสุขภาวะและการ
สร้างอาชีพชองประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง
5.กิจกรรมการเสริมสร้างเรยีนรูต้ลอด
ชีวิตและการทอ่งเทีย่ววถิใีหม่

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1.การจ้างงานของพื้นที่ในต าบลเต่างอย รวมทั้งสิ้น 20 คน เป็น นักศึกษา 5 คน 
บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน
2.การพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัล การพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาความรู้ทักษะด้านกระว่างแผนการเงิน การพัฒนาความรู้ทักษะด้านสังคม
3. พัฒนาคนในพื้นที่โดยการเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น จัดอบรมการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสินค้า OTOP ออนไลน์ 
4.Community Big Data ยกตัวอย่างจากการส ารวจภูมปิัญญาทอ้งถิน่ พบว่ามี
การทอผ้า มีประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

- 660,000 บาท/ปี 
- 94,286 บาท/ครัวเรือน

2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) 
ต้นทุนท่ีลดลง กิโลกรัมละ 2 บาท
ผลผลติท่ีเพิ่มข้ึน 14,000 บาท/เดือน

1. เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนและกลุ่มอาชีพ
เพิ่มมากข้ึนข้ึน
2. มีต้นทุนการผลิตลดลง
3. เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิง 
คุณภาพ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
5. ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน

หมำยเหต:ุ แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
เบอร์ติดต่อ 0818722091 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ AIC) 

1. ด าเนินโครงการให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน รวมถึงภาคีเครือค่ายที่ส าคัญภายในชุมชน
3. สร้างความสนิทสนม และความสามัคคีภายในชุมชน เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล

ต ำบลเต่ำงอยมีอำณำเขตตดิต่อดังนี้
ทิศเหนือ มพีื้นที่ติดกับ       ต าบลบึงทวาย             อ าเภอเต่างอย
ทิศใต้ มพีื้นที่ติดกับ ต าบลจันทร์เพ็ญ          อ าเภอเต่างอย 
ทิศตะวันออก      มีพื้นที่ติดกับ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ
ทิศตะวันตก        มีพื้นที่ติดกับ ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย 

ด้ำนอำชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักด้าน
เกษตรกรรม และเป็นพนักงานของโรงงานอาหาร
ส าเร็จรูปบริษัทดอยค า จ ากัด อาชีพเสริม ได้แก่ 
การถักไม้กวาด ปลูกมะเขือเทศ ปลูกข้าวโพดฝัก
อ่อน ปลูกมันส าปะหลังจ าหน่าย ซ่ึงชาวบ้านใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ยังปลูกพืชแบบชนดิเดียวกัน มี
เกษตรกรน้อยมากที่ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรแบบ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP และการ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

สนับสนุนและให้การ
ช่วยเหลือเครือข่าย
องค์กรชุมชนเกี่ยวกบั
การประกอบอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดอบรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และ
สินค้า OTOP ออนไลน์ 
ได้แก่ ข้าวกล้องงอก 
ตะกร้าหวายจากต้นกก 
กระเช้าเถาวัลย์ ไม้กวาด 
ผ้าย้อมครามและสี
ธรรมชาติ



ต ำบลนำงัว อ ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ............................. ประเมิน (ก่อน) ประเมิน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล
ต าบลนางัว เป็นต าบลที่ต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอนาหว้า ประกอบด้วย 
10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านอูนนา หมู่ 4 บ้านนากระทืม หมู่ 5 บ้านนาคอย หมู่ 6 
บ้านกุดน้ าใส หมู่ 7 บ้านสามัคคี หมู่ 9 บ้านโนนกุง หมู่ 10 บ้านนาคอย หมู่ 11 
บ้านอูนนา หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านนาคอยมเีนื้อที่ทั้งหมด 59,735 ไร่ 
หรือ 106.83 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ      ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศใต้           ติดกับ บ้านสนามบิน 

อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก  ติดกับ ล าน้ าอูน
ทิศตะวันตก    ติดกับ ต าบลเชิงชุม 

อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
พลังงานทางเลือกส าหรับการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 4 : การประยุกต์ใช้พลังงาน
ทางเลือก ระบบการจัดการน้ า และระบบ
ไฟฟ้าอย่างง่ายส าหรับพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร
กิจกรรมที่ 5 : การส่งเสริมและยกระดับสิ้นค้า
กิจกรรมที่ 6 : การวางแผนการตลาดและการ
ส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์

กลไกกำรด ำเนินงำน
1. ศึกษาบริบทชุมชน ความต้องการ ปัญหาชุมชน
2. ศึกษากระบวนการแกป้ัญหา
3. น าเสนอกลไก/ขั้นตอน/รูปแบบวธิีการที่ใชแ้กชุมชนเพื่อส่งเสริมชุมชน
4. จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมส่งเสริมต าบลนางัว
5. ติดตามผลการด าเนินทั้ง 6 กิจกรรม
6. วิเคราะห์ผล แก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการ และสรุปผล
7. รายงานผลการด าเนินโครงการU2T

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร
2) การเพิ่มยอดขายสินค้าต าบล 500/
เดือน
3) เพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์
2 ช่องทางได้แก่ Facebook และ 
Instagram
4) การโปรสินค้าที่มีความนาสนใจจาก
ลูกค้ามากข้ึน

1) การบริหารจัดจากน้ าในแหล่งน้ ามี
ประสิทธิภาพสูง
2) เพิ่มศักยภาพการขายของอาชีพเสริมใน
ต าบล
3) การพัฒนาสู่อาชีพหลักในชุมชน
4) คนในชุมชนสามารถท างานโดยไม่ต้อง
ย้ายถ่ินฐาน

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
เบอร์ติดต่อ 042-744-319
หน่วยงำน ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนพลังงำนทำงเลือก

ค าอธิบาย: ระบุเป้าหมายโครงการให้ชดัเจนเพื่อใหส้ามารถด าเนนิงานได้ตาม
ความคาดหมาย

โจทย์พื้นที่
1. ตลาดขายสินค้าทางการ
เกษตร, ราคาตกต่ า
2. ตลาดนัดออนไลน์
3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต าบล
4. การบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร

1. เพิ่มช่องทางการขายสินค้าต าบลนางัว
2. การบริหารจัดการน้ าโดยเทคโนโลยีให้เกดิประสิทธิผล
3. เพิ่มมูลค่าสินค้าต าบลและสินค้าการเกษตร
4. พัฒนาอาชีพเสริมสู่อาชีพหลัก
5. สินค้าต าบลนางัวที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้

ค าอธิบาย: เสนอข้อมูลเกี่ยวกบัความต้องการพื้นฐาน 5 มิติของต าบล ทั้งนี้ 
อาจน าเสนอในรูปแบบแผนภูม ิกราฟ เป็นต้นต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม

ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้
ด้านการเข้าถึง

บริการรัฐ

- คนมีสุขภาพ
แข็งแรง
- การดูแลผู้ป่วย
จิตเวช

- การเพิ่มรายได้ครัวเรือน
- การมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร
- การสร้างอาชีพในชุมชน

- ชุมชนเข้าถึงอาหาร
เครื่องด่ืมที่มีคุณภาพ
และดีต่อสุขภาพ
- เด็กเล็กได้รับความรู้ 
สวัสดิการที่ดี

- โครงการของรัฐที่เข้าถึง
ง่าย
- ถนนที่เดินทางสะดวก
-ระบบสาธารณูปโภคทีดี่


