
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) การขับเคลื่อนศักยภาพต าบล
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ผ

ก าหนดการ

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน

ผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (CBD) 

เทคนิคการได้มาซึ่งข้อมูลต าบลโปรไฟล์

การประเมินศักยภาพต าบลและการรายงานตัวชี้วัดระดับ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม



มหาวิทยาลัยทักษิณ
…สู่ต าบล (TSU-2T)

TSU Care ดูแลกัน
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สสช
Conversation 

Agent Platform

แสกนเพิ่มเพื่อน

สสช



มหาวิทยาลัยทักษิณ
…สู่ต าบล (TSU-2T)

1. ผลการด าเนนิการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (CBD) 
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ผลการด าเนินการเก็บข้อมูล CBD เดือน ก.ค.
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ผลการด าเนินการเก็บข้อมูล CBD เดือน ก.ค.



มหาวิทยาลัยทักษิณ
…สู่ต าบล (TSU-2T)

2. เทคนิคการได้มาซึ่งข้อมูลต าบลโปรไฟล์

8







ที่ ตัวชี้วัด ปี 2560-2564 หน่วย

1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป คน

2 เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คน

3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

คน

4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ครัวเรือน

5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

ครัวเรือน

6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี คน

7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที คน



ท่ี ตัวชี้วัด ปี 2560-2564 หน่วย

8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรือน

9 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

ครัวเรือน

10 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ครัวเรือน

11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ

ครัวเรือน

12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน

13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ครัวเรือน

14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครัวเรือน



ท่ี ตัวชี้วัด ปี 2560-2564 หน่วย

15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน คน

16 เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน

17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า คน

18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไมได้เรียนต่อและยังไม่มี
งานทา  ได้รับการ ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

คน

19 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คน



ท่ี ตัวชี้วัด ปี 2560-2564 หน่วย

20 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ คน

21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ คน

22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี บาท

23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน



ท่ี ตัวชี้วัด ปี 2560-2564 หน่วย

24 คนในครัวเรอืนไม่ดื่มสุรา คน

25 คนในครัวเรอืนไม่สูบบุหรี่ คน

26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คน

27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน

28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน

29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน

30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น ครัวเรือน

31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ครัวเรือน





หมวด/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1 .เด็กแรกเกิดมีน้้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป

-กระทรวงสาธารณะสุข
- สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุข   อ้าเซียน 
- หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- - กระทรวงมหาดไทย  

2 .เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ติดต่อกัน

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
วัน ๆ ละ 30 นาที

-กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

- กระทรวงศึกษาธิการ







หมวด/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 

(สถ.)  

- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความ   มั่นคงของมนุษย์ 

16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย 

(สถ.)  17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 

18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไมได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานทา  ได้รับการ ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงแรงงาน

19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย   



หมวด/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม

หมวดที่ 4 การมีงานท้าและรายได้ มี 4
ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 

- กระทรวงแรงงาน  

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวง

อุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์
- หน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา

21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ - กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  
- กระทรวงศึกษาธิการ 



หมวด/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม

22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี - กระทรวงมหาดไทย (พช.) 
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงแรงงาน    

- หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ   
ความมั่นคงของมนุษย์ 

- กระทรวงมหาดไทย (พช.) 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 



หมวด/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม

หมวดที่ 5 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา

- ส านักงานสาธารณสุข - ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ - ส านักงานสาธารณสุข - ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

- กระทรวงมหาดไทย

26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- ส านักงานพระพุทธศาสนา 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 

27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน - กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงการพัฒนาสังคม   
และความมั่นคงของมนุษย์  

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 

28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 



หมวด/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม

29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชภาครัฐ หรือภาคเอกชน

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น

- กระทรวงมหาดไทย (พช.) 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมช้าติ  

และสิ่งแวดล้อม  

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น - กระทรวงการพัฒนาสังคม    และ
ความมั่นคงของมนุษย์  

- กระทรวงการพัฒนาสังคม    
และความมั่นคงของมนุษย์  
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงวัฒนธรรม 



ความหมายเครื่องชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)



หมวดที่ 1 สุขภาพ

ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนัก 2,500 กรัม
ข้ึนไป

เด็กแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรงจะต้องมีน้้าหนักตัวเมื่อแรกเกิด 2,500 กรัม ขึ้นไป 

2.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนแรก
โดยไม่ให้กินอาหารอย่างอื่นเลยแม้แต่น้้า กล้วย หรือข้าวบด

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

-การได้รับวัคซีนครบตามชนิด จ้านวน และ ช่วงอายุ  ตามที่ก้าหนดไว้ในตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคจากสมุดบันทึก สุขภาพดี (สมุดสีชมพ)ู 
-ส้าหรับการประเมินเด็กอายุ 1 ปี ถึง 2 ปี เต็ม ให้ประเมินเด็กท่ีเกิดในวัน/เดือน/ปีที่ 
ส้ารวจย้อนหลัง 1-2 ปีที่ผ่านมา เช่น ส้ารวจวันที่ 25 ม.ค. 2560 เด็กอายุ 1 ปี ถึง 2 ปีเต็ม 
คือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2558 ถึง 25 ม.ค. 2559 (ถ้า ครัวเรือนไม่สามารถ
ตอบค้าถามได้ให้ ตรวจสอบจากทะเบียนของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข หรือ อสม.) 



หมวดที่ 1 สุขภาพ

ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

4.ครัวเรือนกินอาหารถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตราฐาน

-ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบตัิเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1)ถ้ากินอาหารบรรจุส้าเร็จต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น เกลือ เสริมไอโอดีน น้้าปลา 
น้้าส้มสายชู อาหารกระป๋อง นม อาหารกล่อง เป็นต้น            
2) ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องท้าให้สุกด้วยความร้อน                        
3) ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ท้าการแช่ด้วยน้้า ผสมด่างทับทิม หรือ น้้ายา
ล้างผักแล้วล้างด้วยน้้าสะอาด หลาย ๆ ครั้ง 
4) ก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดและในการกิน อาหารร่วมกันต้องใช้ช้อน
กลางในการตักอาหารทุกครั้ง 



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

5.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อ
บ้าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม

-ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บปว่ยเล็กนอ้ยหากไม่ได้ไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย 
คลินิก หรือโรงพยาบาลแต่เลือกที่จะใช้ยาเพ่ือบ้าบดับรรเทาอาการเจ็บปว่ยเบื้องต้นด้วย
ตนเองโดยได้ปฏิบัตคิรบทั้ง 4 เรื่อง คือ 
1) ใช้ยาสามัญประจ้าบา้น 
2) ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านขายของช้า      
3) ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรุงขึ้นเฉพาะ         ส้าหรับตน (ยกเว้นยา
สามัญประจ้าบ้านแผนโบราณ)      
4) ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง          โดยแสดงสรรพคุณเป็นยา
เพื่อบ้าบัดบรรเทา รักษาโรค            ซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงในฉลาก (หากขาดข้อใดข้อหนึ่งให้           
ถือว่า "ปฏิบัติไม่ครบ")

หมวดที่ 1 สุขภาพ



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ้าปี

-คนอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคนในครัวเรือนทั้งชายและหญิง
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี
-คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพและสิทธิ
รักษาพยาบาล 
-สถานพยาบาลที่คนในครัวเรือนใช้บริการ

7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก้าลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที

คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทุกคน ได้ออกก้าลังกายอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที หรือออกแรง/ออก
ก้าลังติดต่อกันอย่างน้อย10 นาที ขึ้นไปรวมกันทั้งวัน 
วันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน 

หมวดที่ 1 สุขภาพ



หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด
8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ คงทนถาวร คือ อยู่ได้โดยไม่
ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่อง ที่พักอาศัย เช่น ถูกไล่ที่ และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 

9.ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
5 ลิตร ต่อวัน

ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่ม และบริโภคเพียงพอ ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5
ลิตรต่อวัน 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร (ประมาณ 2 ปี๊บ) ต่อวัน

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และ ถูก
สุขลักษณะ

ครัวเรือนมีการจัดบริเวณบ้านและภายในบ้าน โดยมีที่ ประกอบอาหาร มีที่เก็บน้้า
สะอาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์/แมลน้าโรค มีอุปกรณ์ก้าจัดขยะมูลฝอย สภาพใน 
บ้านสะอาด ไม่มีแหล่งน้้าเสียขัง มีส้วมถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ ครบทุกเรื่อง 



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

12.ครัวเรือนไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ 

ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากเสียงดัง สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง 
กลิ่นความเหม็น มลพิษทางอากาศ น้้าเสีย ขยะ หรือของเสียอันตราย ที่อาจเป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

13.ครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี

-ครัวเรือนเมื่อมีการขับขี่ยานพาหนะ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในการประกอบอาชีพ ได้มีการป้องกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
-ครัวเรือนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

14.ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนไม่มีคนประสบเหตุ ดังต่อไปนี้ 
ถูกฆ่าตาย ถูกท้าร้ายร่างกาย กระท้าอนาจาร ข่มขืน กระท้า-
ช้าเรา ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราว ทรัพย์  
ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสียทรัพย์)  ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย อาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

15.เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการ
บริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน

เด็กอายุ 3 - 5 ปีได้รับการบริการเลี้ยงดูและมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนหรือได้
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียม ความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน

16.เด็กอายุ 6 - 14 ปีได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

-เด็กอายุ 6 ปี - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนการศึกษาในระดับชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา 
ภาคบังคับ 9 ปี) 
-เด็กอายุ 6 ปี - 14 ปี ที่ได้เข้าเรียนการศึกษาในระดับชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา ภาค
บังคับ 9 ปี) แล้วออกจากระบบ การศึกษากลางคัน ได้เข้าเรียนต่อใน กศน. การศึกษา
ผู้ใหญ่ หรือ ท้างาน 
-การศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 

หมวดที่ 3 การศึกษา



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

19.คนอายุ15 - 59 ปีอ่านเขียนภาษาไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้

คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายได้ทุกคนโดยเฉพาะคนอายุ 15 - 59 ปีเป็นกลุ่มคน ที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปีแล้วและยังอยู่ในช่วงของวัยท้างาน

หมวดที่ 3 การศึกษา



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15-59 ปีมีอาชีพและรายได้ -คนอายุ 15-59 ปีทุกคนมีการประกอบอาชีพและรายได้  

-ยกเว้นผู้ที่ก้าลังศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบอาชีพหรือคนพิการที่ไม่สามารถช่วย
ตนเองได้

21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ -คนอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้
-ยกเว้นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

22.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี -รายได้ทั้งหมดนี้เป็นรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและรายได้ที่เกิดจากการท้าการปลูกการเลี้ยง
และการหาไว้กินเองแล้วค้านวณเป็นจ้านวนเงิน 
-คนในครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

23.  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้รายได้ 



ตัวชีวั้ด ความหมายตัวชีวั้ด

24.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา คนในครัวเรือนทุกคนไม่ดื่มสุรา

25.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คนในครัวเรือนทุกคนไม่สูบบุหรี่หรือยามวน

26.คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต่  6 ปีขึ้นไปทุกคน ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น 
การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ท้าบุญ ตักบาตร ท้าภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ 
ฟังธรรม 
หรือการท้าละหมาดและการเข้าโบสถ์คริสต์  เป็นต้น

27.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ผู้สูงอายุทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน 
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้าน
สภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมท้ังได้รับสวัสดิการชุมชน 
เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือความช่วยเหลือจากภาคเอกชน

หมวดที่ 5 ค่านิยม



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด
28.ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ผู้พิการทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจาก
คนในครัวเรือน หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยความพิการจากภาครัฐ 
หรือความช่วยเหลือจากภาคเอกชน

29.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน 
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพ
จิตใจจากคนในครัวเรือน หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยยังชีพจาก
ภาครัฐ หรือความช่วยเหลือจากภาคเอกชน

30.ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น

ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน ได้เคยเข้าร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน โดยการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
สร้าง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การก้าจัดขยะ  มูลฝอย และน้้าเสีย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

หมวดที่ 5 ค่านิยม



ตัวชี้วัด ความหมายตัวชี้วัด

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากันมีความเคารพนับ
ถือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือ สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยหนีออก
จากบ้าน คนที่อาศัยอยู่คนเดียวอยู่ได้อย่างมีความสุข

หมวดที่ 5 ค่านิยม



มหาวิทยาลัยทักษิณ
…สู่ต าบล (TSU-2T)

3. การประเมินศักยภาพต าบลและการรายงานตัวชี้วัดระดับ 

38



3.1 ตาราง 2 TPMAP (ส่วนที่ยังผิดพลาด)
 ไม่ใส่จ านวนประชากรส ารวจ  
 จ านวนคนจนเป้าหมายท่ีตกตัวชี้วัด ต้องมีหน่วยเป็นคน 
 ข้อมูลจาก จปฐ มีลักษณะเป็นเชิงบวก ขณะที่ TPMAP เป็นเชิงลบ จึงควรระมัดระวังในการใส่ข้อมูล
 นวัตกรไม่ส ารวจข้อมูลเพื่อทวนสอบในพ้ืนที่ ยังคงกรอกข้อมูลรอบก่อนการประเมิน

3.1. ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
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3.2 ตาราง 3 การประเมินศักยภาพต าบล16 ประการ 
 ไม่ใส่สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ของต าบล 

3.2. ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

ระบุสภาพปัญหาหรือ
สถานการณ์ของต้าบล
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3.3 ตาราง 4 กิจกรรม/โครงการในตาบล 
 ตัวอย่างการระบุข้อมูลแผน โครงการ กิจกรรม หรือ ไม่มีข้อมูลหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3.3. ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

ระบุโครงการ กิจกรรม หรือ มี
ข้อมูลหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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3.4 ความไม่สอดคล้องของตารางที่ 3 และ 5
 ความหมายของเครื่องหมาย 

3.4 ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

ต าบลมีอยู่แล้วตั้งแต่เราไม่
เข้าไปด าเนินโครงการ

โครงการเข้าไปด าเนินการ
แล้ว โครงการมีแผนด าเนินการ

กิจกรรมนี้ แต่ยังไม่ลงมือท า

ต าบลไม่มีและโครงการก็ไม่
ด าเนินการในประเด็นนี้
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3.4 ความไม่สอดคล้องของตารางที่ 3 และ 5

 การปรากฎเครื่องหมายถูก      สีเขียวในตาราง 5 แปลว่า กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ไปเสริมหรือตอบโจทย์ ในการเสริมเป้าหมาย 
16 ประการ ของต าบลนั้นๆ แต่ที่เป็นสีเขียวเพราะ “ต าบลมีอยู่แล้ว” 

 ตัวอย่าง กรณีประเด็น 4 เรื่องการสร้างสัมมาชีพ ของตาราง 3 ระบุว่า ต าบลมีอยู่แล้ว 
***แต่ในตาราง 5 ระบุเครื่องหมายเป็นสีแดง แปลว่า กิจกรรมนั้นลงไปเสริมสิ่งที่ตาบลมีอยู่แล้ว 

- การไม่ใส่เครื่องหมายในตาราง 5 แต่ปล่อยว่างไว้ แปลว่า ต าบลนั้นไม่ผ่านการประเมินเป้าหมาย 16 ประการในข้อ x ของตาราง 3 และ
มหาวิทยาลัยไม่มีแผนไปดาเนินการโครงการ/กิจกรรมใดๆ ในข้อนั้น 

3.4 ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
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3.4 ความสอดคล้องของตารางที่ 3 และ 5 (กรณีถูกต้อง)

 การปรากฎเครื่องหมายถูก สีแดง  ในตาราง 5 แปลว่า กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไดไ้ปเสริมหรือตอบโจทย์ ในการเสริมเป้าหมาย 16 
ประการ ของต าบลนั้น ๆ  

3.4 ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

ตารางที่ 5

ตารางที่ 3 ศักยภาพต าบลตาม
เป้าหมาย 16 ประการ โดยใช้ 

TPMAP
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3.5 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดภาพรวมต าบล
ดูรายละเอียดจากแผนธุรกิจ น ามา CheckList

และใส่รายละเอียดให้สอดคล้องกัน
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3.5 ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

ดูรายละเอียดจากแผนธุรกิจ 
น ามาCheckList และใส่
รายละเอียดให้สอดคล้องกัน



3.8 ตัวอย่างการประเมินศักยภาพต าบล
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3.8 ตัวอย่าง กิจกรรม (โครงการย่อย)

ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด



3.8 ตัวอย่างการประเมินศักยภาพต าบล
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3.8 ตัวอย่าง ตัวอย่างการประเมินศักยภาพต าบล

ก าหนดกิจกรรมและงบประมาณที่สอดคล้องกับการพัฒนาต าบล



3.8 ตัวอย่างการประเมินศักยภาพต าบล
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3.8 ตัวอย่าง การประเมินศักยภาพต าบล

การประเมินศักยภาพ
ต าบลในแต่ละกิจกรรม



3.9 การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 3.9 ตัวอย่าง การเชื่อมโยงตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัดภาพรวมต าบล - เดือน พ.ค.-ก.ค.

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานและมีเอกลักษณ์

1. เป็นโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย

2. ประชากรเป้าหมาย √

3. ผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคล่ือนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี √
4. เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใชไ้ด้ผลดี
5. นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชงิระบบ เชงิกระบวนการ เชงิเทคนิค)
6. การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลักในต าบล (อปท. ท้องท่ี องค์กรชมุชน
 หน่วยงานรัฐ และเอกชน) √
7. ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
8. เร่ืองเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)
9. คนเด่น (Champions)
10. ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ Community Data)
11. การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social Enterprise)
12. รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับต าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน
โครงการ
13. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต าบลเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
(Resource Mobilization) จากโครงการนี้
14. แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชมุชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับ
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

การเชื่อมโยงตัวช้ีวัดกับ กิจกรรมต าบล



3.9 การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 3.9 ตัวอย่าง การเชื่อมโยงตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัดภาพรวมต าบล - เดือน พ.ค.-ก.ค.

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานและมีเอกลักษณ์

1. เป็นโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย

2. ประชากรเป้าหมาย √

3. ผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคล่ือนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี √
4. เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใชไ้ด้ผลดี
5. นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชงิระบบ เชงิกระบวนการ เชงิเทคนิค)
6. การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลักในต าบล (อปท. ท้องท่ี องค์กรชมุชน
 หน่วยงานรัฐ และเอกชน) √
7. ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
8. เร่ืองเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)
9. คนเด่น (Champions)
10. ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ Community Data)
11. การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social Enterprise)
12. รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับต าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน
โครงการ
13. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต าบลเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
(Resource Mobilization) จากโครงการนี้
14. แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชมุชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับ
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

การเชื่อมโยงตัวช้ีวัดและการก าหนด
รายละเอียด



51

3.10 การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต าบล

ประเด็นการน าเสนอตามตารางเวลา วันที่ 11- 12 สิงหาคม 2564
1. ภาพรวมข้อมูลต าบล และผลการประเมินศักยภาพต าบล 
2. กลไกการทางานในต าบล 
3. การประเมินศักยภาพต าบล 16 เป้าหมาย 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการแต่ละพืน้ที่ของต าบล (ระบุหมู่บ้าน)และจัดท าแผนทีชุ่มชนตามทุนมนุษย์ 

5 ด้านของชุมชน (รายได้ การศึกษา ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และสุขภาพ)
5. ผลการติดตามตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนนิกิจกรรมชุมชน

*** การน าเสนอจัดท า วิดีโอ 3 นาที และรับฟังข้อเสนอแนะ 5 นาที



Q&A

Our online platform makes it super easy for you to choose a style, 

upload your brand guidelines, or indicate your design preferences.

มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(TSU-2T) 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : https://tsu-2t.com/
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