
ระยะแรก : ๑. รายงานสถานภาพต าบล (Tambon Profile)
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลทุติยภูมิ

๒. แบบส ารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(Emerging infectious diseases)

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานสถานภาพต าบล (Tambon Profile)

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๒ ชั้น ๖ อาคารอุดมศึกษา ๑
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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U2T
แนวทางการพัฒนากิจกรรมยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม

รายต าบลแบบบูรณาการ

Sustainable
ต ำบลมุ่งสู่ควำมย่ังยืน

Sufficiency
ต ำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

Survive
ต ำบลที่อยู่รอด

14 – 16 เป้าหมาย

11 – 13 เป้าหมาย

8 – 10 เป้าหมาย





รายงานสถานภาพต าบล (Tambon Profile) จากข้อมูล TPMAP ด าเนินการบนระบบ PBM

ส่วนที่  ๑  สถานภาพต าบล
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทัว่ไป เช่น จ านวนประชากร  อายุ เพศ หมู่บ้าน พื้นที่ แผนที่ฯลฯ
๑.๒ สถานภาพด้านสุขภาพ เช่น น้ าหนักเด็กแรกเกิด กินอาหารถูกสุขลกัษณะ
๑.๓ สถานภาพด้านความเป็นอยู่ เช่น บ้านเรือนเป็นระเบียบ ครัวเรือนมีน้ าใช้ บ้านมั่นคง
๑.๔ สถานภาพด้านการศึกษา เช่น เด้กก่อนวัยเรียนมีการเตรยีมความพรอ้ม การอ่านออกเขยีนได้
๑.๕ สถานภาพด้านรายได้ เช่น คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพมีรายได้
๑.๖ สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรฐั เช่น ผู้สูงอายุ – ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากรัฐ

ส่วนที่  ๒  การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย ๑๖ ประการ โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAPวิเคราะห์เทียบกับเปา้หมาย
ส่วนที่  ๓  กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา   
ส่วนที่  ๔  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นทีใ่นมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือก าลังด าเนินการ
ส่วนที่  ๕  โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย

หมายเหตุ ข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๖ อ้างอิงจาก www.tpmap.in.th

http://www.tpmap.in.th/












http:\\www.shorturl.at/hE568 
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การประเมินศักยภาพต าบล

องค์กรชุมชน ต าบล มีสมรรถนะในการจัดการสูง

การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

ความสามารถวิเคราะห์ รายรับ - รายจ่าย

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

เกษตรทฤษฎีใหม่

สระน้ าประจ าครอบครัว

การจัดการวิสาหกิจ

การฝึกอบรมด้านสังคม

แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาต าบล อย่างบูรณาการ 
(อปท. ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน)

(ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน งบประมาณ และรายได้อื่นๆ)
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  า และเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก 
สถาบันการเงินของชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน

ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม

เกษตรท่ีมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย 

มีน  าใช้ ป้องกันน  าท่วม

การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเท่ียวชุมชน

ทักษะอาชีพ ช่าง เกษตร การค้าขาย เทคโนโลยีสื่อสาร 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนและสร้างมูลค่าใหม่
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เป้าหมายต าบล 16 ประการ
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต าบลปลอดภัย

การพัฒนาคุณภาพ

ระบบสุขภาพต าบล

ศูนย์เรียนรู้ต าบล

ระบบความยุติธรรมชุมชน

ระบบสื่อสารชุมชน + สื่อดิจิทัล

ต าบลท าความดี

กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน

NO การฆ่า ข่มขืน จี ปล้น
ป้องกัน อุบัติเหตุทั งทางบกและทางน  า
ปกป้อง หน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ

กลุ่มเปราะบางอย่างท่ัวถึง (เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คนพิการ เด็กก าพร้า)

คุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ต าบล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษ

ความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ไกล่เกลี่ย สันติวิธี

ถูกต้อง ครบถ้วน ท่ัวถึง ทันเวลา

ถูกต้อง ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม
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เป้าหมายต าบล 16 ประการ
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ยืนยันกิจกรรม พร้อมรายละเอียดในการด าเนินงาน
ส่งกลับ รูปแบบข้อเสนอโครงการ เป็นไฟล์ WORD 
ส่งกลับทางอเีมล kikusara1441@gmail.com
สัปดาห์แรกเดือนมีนาคม (หนังสือ อว ๐๒๓๖/ว๒
๓๑๖ ลว.๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)



ร่าง 
แบบการประเมินภาพรวมต าบล

17
10 พ.ย. 2563 โดย ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ

คู่มอื 2

(ต่อ)

มีอยู่แลว้

คาดว่าจะเกิดเม่ือด าเนินกิจกรรมนี้

เร่ิม ด าเนินกิจกรรม 



18
10 พ.ย. 2563 โดย ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ

คู่มอื 2

ร่าง 
แบบการประเมินภาพรวมต าบล

เร่ิม ด าเนินกิจกรรม 



ร่าง 
แบบการประเมินภาพรวมต าบล
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10 พ.ย. 2563 โดย ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ

คู่มอื 2

(ต่อ)

มีอยู่แลว้

คาดว่าจะเกิดเม่ือด าเนินกิจกรรมนี้

หลงั ด าเนินกิจกรรม 



การส ารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
(Emerging infectious diseases)

20

ข้อมูล
ในพื นที่ต าบล

ที่พักอาศัย (ครัวเรือน)

พื นที่สาธารณะ

สถานศึกษา

ตลาด
ศาสนสถาน

ส ารวจข้อมูลร้อยละ 20
ของจ านวนครัวเรือนในต าบล

ส ารวจข้อมูลในพื นที่ทั งหมด 

กิจกรรม !
ส่งเสริมการเฝ้าระวัง เช่น

- กิจกรรมสอนการท าเจลแอลกอฮอล์

- กิจกรรมสอนการท าหน้ากากอนามัย
แบบผ้า

- กิจกรรมรณรงค์การใส่หน้ากากใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ

- ประสาน ภาครัฐ/ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง

- อื่นๆ



การส ารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
(Emerging infectious diseases)

แบบส ารวจชุดที่  1 ส าหรับที่พักอาศัย 

แบบส ารวจชุดที่  2 ส าหรับตลาด

แบบส ารวจชุดที่  3 ส าหรับศาสนสถาน

แบบส ารวจชุดที่  4 ส าหรับโรงเรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลในแบบส ารวจอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
21



ตัวอย่างแบบส ารวจ 
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เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 





การกรอกข้อมูลลงในระบบ PBM

24
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ก าหนดเวลาการจัดท าทั้งส่วนรายงานสถานภาพฯ 
และแบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ผ่านระบบ 
PBM ซึ่ งจะเปิดให้กรอกได้ ในวันจันทร์ที่  ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็น ๓ ช่วง ดังนี้

๑ .  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ขอให้
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒ .  ช่วงเดื อนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้
ด า เนินการให้ แล้ ว เสร็ จภายในวันศุ กร์ ที่  ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓ .  ช่ ว ง เดื อนธั นวาคม ๒๕๖๔ ขอให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ http:\\www.shorturl.at/hE568 



ขอขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T



ระยะแรก : ๑. รายงานการสถานภาพแขวง กรุงเทพมหานคร
(Sub district Profile) ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลทุติยภูมิ

๒. แบบส ารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(Emerging infectious diseases)

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานสถานภาพต าบล (Tambon Profile)

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๒ ชั้น ๖ อาคารอุดมศึกษา ๑
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



รายงานการสถานภาพแขวง กรุงเทพมหานคร (Sub district Profile)
จากข้อมูลกรุงเทพมหานคร ด าเนินการบนระบบ PBM

ส่วนที่  ๑  สถานภาพต าบล
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทัว่ไป เช่น จ านวนประชากร  อายุ เพศ หมู่บ้าน พื้นที่ แผนที่ฯลฯ
๑.๒ สถานภาพด้านสุขภาพ
๑.๓ สถานภาพด้านความเป็นอยู่
๑.๔ สถานภาพด้านการศกึษา
๑.๕ สถานภาพด้านรายได้
๑.๖ สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรฐั

ส่วนที่  ๒  การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย ๑๖ ประการ
ส่วนที่  ๓  กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา   
ส่วนที่  ๔  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นทีใ่นมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือก าลังด าเนินการ
ส่วนที่  ๕  โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย

หมายเหตุ ข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๖ อ้างอิงจากข้อมูลกรุงเทพมหานคร













ขอขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T


