เอกสารถอดบทเร ียน
สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต
(Information of Tambon for life Quality Development)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุร ินทร์

คำนำ
ตาบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ

จัง หวั ด สุ ร ินทร์ เป็ น โครงการที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน กาหนดให้ มี ก ารจัด ทาข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน

ในรูปแบบสารสนเทศ และส่ งเสร ิมสนั บสนุนการจัดทาข้ อมูลเพื่ อการพั ฒนาชุ มชนในรูปแบบสารสนเทศชุ มชน

และส่งเสร ิมสนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อพั ฒนางานชุมชนอย่างเป็นระบบ
มี ก ารจัด ท าเป็ น รู ป เล่ ม เพื่ อ ไว้ ศึ ก ษาและน ารายละเอี ย ดต าบลต้ น แบบการจัด สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีว ิตนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุ ร ินทร์ มี กิจกรรมขับเคลื่ อนที่ส่งเสร ิม สนั บสนุน และ

พัฒนาคนในชุ มชนให้ มีความเข้มแข็ง รวม 1๕ หมู่บ้าน มีกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย มีกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

และได้ รบ
ั การคั ดเลื อกเข้ ารับการคั ดเลื อกตาบลต้ นแบบสารสนเทศของอาเภอจอมพระ ปี 256๕ สามารถ
มองเห็ นได้ อย่างเป็นรูปธรรม มี แหล่ งแลกเปลี่ ยนเร ียนรูแ
้ ละแหล่ งเร ียนรูไ้ ด้ จร ิงที่ส ามารถเข้ ามาศึ ก ษาได้
ทั้งในและนอกชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจอมพระ จังหวัดสุร ินทร์ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการจัดทาตาบลต้นแบบ

การจัด การสารสนเทศเพื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ นี ้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู ้ ที ่ ส นใจศึ ก ษา และสามารถ

นาไปใช้ประโยชน์ นาไปปรับใช้ใ นชุ ม ชนของท่ า นได้ ถื อ ว่ าเป็ นการแลก เปลี่ ย นเร ียนรู ต
้ ามสภาพพื้ น ที่ ข อง
แต่ ล ะหมู่ บ้ า นในชุ ม ชน แต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ น ามาปรับ เปลี่ ย นใช้ไ ด้ ต ามสภาพพื้ น ที่ ท างสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมประเพณี ตามโอกาสที่เหมาะสม

คณะผู้จด
ั ทา

มิถุนายน 256๕

สำรบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพทั่วไป สภาพทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ)
- ประวัติความเป็นมา

๑

- ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์/สภาพทางสังคม

๔

- ประชากร

- ผลิตภัณฑ์ตาบลรายได้/สภาพเศรษฐกิจ
- แหล่งท่องเที่ยวและการบร ิหาร
- แผนที่

- ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ข้อมูลอื่น ๆ

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตาบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต

๓
๖

๗
๘

2.1 การบร ิหารจัดการ

9

2.3 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต

31

2.2 การว ิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล

2.4 การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ
2.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

๑3

๓3
34

- ภาพกิจกรรม

๔๓

- ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ) ปี 2564 ระดับตาบล

40

- คาสั่งคณะทางานฯ

- ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2564 ตาบลจอมพระ

- แผนการการให้ความช่วยเหลือครัวเร ือนยากจนเป้าหมายการขจัดความยากจน

39

42

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาบลจอมพระ 45

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นเขตการปกครองของอาเภอท่าตูม จังหวัดสุร ินทร์ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอาเภอจอมพระ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้ยกฐานะเป็นอาเภอจอมพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ได้จด
ั ตั้งเป็นสุขาภิบาลตาบลจอมพระ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญั ติเปลี่ ยนแปลงสุ ขาภิ บาลเป็นเทศบาล จานวน ๕ หมู่ บ้าน คื อ หมู่ ที่ ๑

จอมพระ หมู่ที่ ๔ ดงบัง หมู่ที่ ๕ ศร ีจอมพระ หมู่ที่ ๖ กระทุม
่ และหมู่ที่ ๑๓ ศร ีดงบัง และยกฐานะเป็นองค์การ

บร ิหารส่วนตาบลจอมพระ จานวน ๑๐ มู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๒ หนองขอน หมู่ที่ ๓ ปลาเข็ง หมู่ที่ ๗ ขาม หมู่ที่ ๘

โนนสังข์ หมู่ที่ ๙ โนนกลาง หมู่ที่ ๑๐ อาภู หมู่ที่ ๑๑ โคกเพร็ด หมู่ที่ ๑๒ ปะ หมู่ที่ ๑๔ หนองสิม หมู่ที่ ๑๕ โคกสะอาด
ที่ตั้งของหมู่บ้านหร ือตาบล

ตาบลจอมพระ ที่ทาการเทศบาล และ อบต.ตั้ ง อยู่ หมู่ ที่ 6 บ้านกระทุ่ม ถนนปัทมานนท์

ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 214 ห่ างจากที่ ว่าการอาเภอ จอมพระ ประมาณ 500 เมตร มี พ้ื นที่ ท้ัง หมด
ประมาณ 30,625 ไร่ หร ือประมาณ 49 ตารากิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตาบลต่าง ๆดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับตาบลลุ่มระว ี และตาบลหนองสนิท อาเภอจอมพระ จังหวัดสุร ินทร์

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตาบลผือ และตาบลบุแกรง อาเภอจอมพระ จังหวัดสุร ินทร์

ทิศใต้

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลบึง อาเภอเขวาสินร ินทร์ จังหวัดสุร ินทร์

ติดต่อกับตาบลกระหาด อาเภอจอมพระ จังหวัดสุร ินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ

ตาบลจอมพระ มีลักษณะเป็นที่ราบถึงเกื อบราบ ซึง่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตรและเป็นที่ อยู่อาศั ย

มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2334, 2378 ผ่านตอนกลางของตาบล
ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูรอ
้ น ฤดูฝน และฤดูหนาว

ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้า
-

-

แหล่งน้าธรรมชาติ

ลาน้า, ลาห้วย

บึง, หนองและอื่น ๆ

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น

4

12

สาย

แห่ง

ฝาย/ทานบ/พนังกั้นน้า

มีจานวน 17 แห่ง ใช้การได้ดี

บ่อน้าบาดาล

มีจานวน 63 แห่ง ใช้การได้ดี 20 แห่ง

บ่อน้าตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน

9

แห่ง

มีจานวน 32 แห่ง ใช้การได้ดี 21 แห่ง
มีจานวน 3 แห่ง ใช้การได้ดีทั้งหมด

-2ประปาส่วนภูมิภาค

มีจานวน 1

แห่ง ใช้การได้ดีทั้งหมด

อ่างเก็บน้า

มีจานวน 1

แห่ง ตื้นเขินไม่มีน้ากักเก็บ

สระน้า

มีจานวน 60 แห่ง ใช้การได้ดี

40 แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชน มีสภาพเสื่อมโทรม และมีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อสร้างความร่มเย็น

และเกิดความอุดมสมบูรณ์โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันสาคัญต่าง ๆ
ด้ านการเมืองการปกครอง

1) เขตการปกครอง ตาบลจอมพระประกอบด้วย

-จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบร ิหารส่วนตาบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 7,

8, 9,10, 11, 12, 14, 15

-จานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลจอมพระ 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 13

2) ประชากร

ตาบลจอมพระ มี จานวน 1๕ หมู่ บ้าน มี ครัวเร ือนทั้งสิ้ น ๒,๐๑๖ ครัวเร ือน ประชากรทั้งสิ้ น

6,๑๒๑ คน แยกเป็น ชาย ๒,๙๔๕ คน หญิง 3,๑๗๖ คน (จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๔ ) แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
ชือ
่ บ้าน

หมู่ที่

จานวนประชากร

จานวน

(คน)

ครัวเร ือน

ชือ
่ กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

๔๕๒

๑๔๕

นายอภิวัฒน์ ปานทอง

1

บ้านจอมพระ

2

บ้านหนองขอน

๕๗๖

๑๘๗

นายวันชัย

สุขแสวง

3

บ้านปลาเข็ง

๕๖๗

๑๓๖

นางสารอง

เงางาม

4

บ้านดงบัง

๓๘๓

๒๔๑

นางจันทิมา ตั้งรักษ์วัฒนากุล

5

บ้านศร ีจอมพระ

๓๓๖

๑๑๔

นายสมิน

6

บ้านกระทุ่ม(เกษตร)

๖๔๘

๒๒๕

นายแสวง

7

บ้านขาม

๔๕๔

๑๐๖

นายสมภพ มณีศร ี

8

บ้านโนนสังข์

๑๑๕

๓๙๕

นายอาพร สุขแสวง

9

บ้านโนนกลาง

๕๒

๑๔๙

นายพร

10

บ้านอาภู

๑๕๕

๔๘๙

นายชุมพร แก้วงาม

11

บ้านโคกเพร็ด

๘๑

๒๓๔

นายอรรถพล

12

บ้านปะ

๑๖๕

๔๙๙

นายสมบูรณ์

13

บ้านศร ีดงบัง

๑๒๖

๔๒๙

นายธนพัฒน์ แสวงสุข

14

บ้านหนองสิม

๘๖

๒๘๒

นายถนอม บุญชนม์

15

บ้านโคกสะอาด

๘๒

๒๒๘

นายสุพรรณ

รวมทั้งสิ้น

๒,๐๑๖

๖,๑๒๑

สมานมิตร
พวงจันทร์

จินดาศร ี

ยอดรัก
เพ่งพิศ (กานัน)

ประดับศร ี

-33) การศึกษา

โรงเร ียนประถมศึกษา

จานวน 5 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน

จานวน 15 แห่ง

โรงเร ียนพระปร ิยัติธรรมวัดจอมพระ

จานวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเร ียน

จานวน 2 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจอมพระ จานวน 1 แห่ง
โรงเร ียนขยายโอกาสมัธยมศึกษา 1-3

จานวน 1 แห่ง

จานวนนักเร ียน
รายชือ
่ โรงเร ียน

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวมทั้งสิ้น

(คน)

(คน) (คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

โรงเร ียนอนุบาลจอมพระ

141

98

111

95

98

86

84

713

โรงเร ียนบ้านโคกเพร็ดโนนจาปา

13

5

7

1

1

7

3

37

โรงเร ียนบ้านขามราษฎร์ว ิทยาคม

16

8

9

11

7

12

9

72

โรงเร ียนไตรมิตรว ิทยาสรรค์

20

11

6

9

8

11

16

81

5

11

11

10

6

4

12

59

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมพระ

83

-

-

-

-

-

-

83

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมพระ

18

-

-

-

-

-

-

18

โรงเร ียนทว ีคามว ิทยา

รวม

อนุบาล

296

ป.1

133 144 126 120 120 124

1,063

-45) สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง

จานวน 1 แห่ง

6) ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ

จานวน 1 แห่ง

ระบบบร ิการพื้นฐาน

1) การคมนาคมขนส่ง

- ถนน คสล. จานวน 65 สาย

ระยะทาง 13

กิโลเมตร

- หินคลุก

ระยะทาง 39

กิโลเมตร

- ลาดยาง จานวน

9 สาย

จานวน 50 สาย

2) การโทรคมนาคม

ระยะทาง 14

กิโลเมตร

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 12 แห่ง (ตู้)

3) การไฟฟ้า

จานวน 15 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 98 %

4) การประปา

- มีระบบประปาหมู่บ้าน

จานวน 3 แห่ง

- มีระบบประปาส่วนภูมิภาค จานวน 1 แห่ง

5) ไปรษณียห
์ ร ือการสื่อสารหร ือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ ทาการไปรษณี ย์ ได้ แก่ ไปรษณี ย์อาเภอจอมพระ ตั้ งอยู่ ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ

จัง หวั ด สุร ินทร์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 900 เมตร
ระบบเศรษฐกิจ

- สภาพทางเศรษฐกิจ

-5ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นเขตต าบลประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ เป็ น อาชีพ หลั ก

ส าหรับ อาชีพ เสร ิม ได้ แ ก่ การเลี้ ยงสั ตว์ เช่น ไก่ พื้ นเมื อง เป็ ด สุ ก ร วั ว ควาย ปลา นอกจากนี้ แต่ ล ะ
ครัวเร ือนมี การปลู กพื ชผั ก สวนครัวเพื่ อบร ิโภคในครัวเร ือน ช่วยลดรายจ่าย ส่ วนที่ เหลื อน ามาแบ่ งปั นกั น

ระหว่างเพื่ อนบ้านใกล้ เร ือนเคี ยง และจาหน่ ายเพื่ อเพิ่ มรายได้ ให้ กับครัวเร ือน ปัจจุ บันมี การดาเนิ นกิ จกรรม

ตามแนวทางหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โคกหนองนาจานวนหนึ่ ง ซึ่งเป็ นแหล่ งเร ียนรู ข้ องชุ มชน
ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่บ้านปลาเข็ง หมู่ที่ 3 ตาบลจอมพระ

- หน่วยธุรกิจในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงสีไฟ

จานวน 1 แห่ง

ร้านค้าของชา

จานจานวน 59 แห่ง

โรงสีขนาดเล็กตามหมู่บ้าน
ร้านขายโลง

ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โรงนึ่งปลาทู
ห้องเช่า

อาคารห้องแถว
โรงไม้

โรงเลี้ยงไก่

โรงเลี้ยงหมู

โรงชาแหละไก่
โรงเชือดสุกร

อู่ซอ
่ มรถยนต์
โกดัง

ซ่อมรถจักรยานยนต์

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

- การท่องเที่ยว

จานวน 16 แห่ง
จานวน 2 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง

จานวน 3 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง

จานวน 2 แห่ง
จานวน 6 แห่ง
จานวน 4 แห่ง

จานวน 2 แห่ง

ปราสาทจอมพระ ตั้งอยู่ในบร ิเวณวัดป่าปราสาท หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
1) ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้ แก่ทานา ปลูกข้าว ไร่อ้อย

ไร่มันสาปะหลัง ปลูกพืชผักสวนครัว

2) ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร

-แหล่งน้าธรรมชาติ ประกอบด้วย

ลาน้า, ลาห้วย จานวน 7 สาย ได้แก่

1) ห้วยลึก อยูใ่ นพื้นที่ ม.2, ม.3, ม.6(ตะวันออก), ม.7, ม.8, ม.10 และ ม.2
2) ห้วยนางเลา อยู่ในพื้นที่ ม.2, ม.4, ม.12 (ห้วยนางเลาเล็ก), และ หมู่ 15
3) ห้วยอาโปง อยู่ในพื้นที่ ม.7, ม.14
4) ห้วยสวาย อยู่ในพื้นที่ ม.5, ม.8

5) ห้วยน้อย อยูใ่ นพื้นที่ ม.4, ม.5, ม.8

-66) ห้วยรุง้ อยูใ่ นพื้นที่ ม.5, ม.9

7) ห้วยระว ี อยู่ในพื้นที่ ม.9, ม.11

บึง,หนองและอื่ น ๆ จานวน 19 แห่ ง ได้ แก่ ม.1 หนองน้ อย, ม.2 หนองขอน หนองปร ือ

หนองโมก, ม.3 หนองม้าโป่ง หนองปลาเข็ง, ม.4 หนองคู หนองแต้, ม.6 หนองเกษตร หนองครอง หนองน้า

ทาเลโคกฟ้ าผ่ า, ม.7 หนองขาม หนองน้าโรงเร ียนขามราษฎร์ฯ, ม.9 หนองเกาะ หนองกะเปา หนองระไซร์
สระบ้ านโนนกลาง, ม.10 หนองอาภู , ม.11 หนองหว้ า สระโรงเร ียนโคกเพร็ด, ม.12 หนองตาด หนองปะ
หนองปลาเข็ง, ม.14 หนองข่า

- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น

ฝาย/ทานบ/พนังกั้นน้า มีจานวน 17 แห่ง ใช้การได้ดี

9

แห่ง

บ่อน้าตื้นสาธารณะ

มีจานวน 32 แห่ง ใช้การได้ดี 21 แห่ง

สระน้า

มีจานวน 60 แห่ง ใช้การได้ดี

บ่อน้าบาดาล

มีจานวน 63 แห่ง ใช้การได้ดี 20 แห่ง

อ่างเก็บน้า

มีจานวน 1

40 แห่ง

แห่ง ตื้นเขินไม่มีน้ากักเก็บ

3) ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หร ือน้าเพื่อการอุปโภค บร ิโภค)

มีระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านปะ บ้านอาภู และ บ้านโคกเพร็ด
มีระบบประปาส่วนภูมิภาค จานวน 1 แห่ง

ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

1) การนับถือศาสนา

ประชาชนตาบลจอมพระส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ

2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สานักสงฆ์ จานวน 5 แห่ง ได้แก่
ลาดับที่

ชือ
่ วัด

ที่ตั้ง

1

วัดราษฏร์บูรณะ

หมู่ที่ 3 บ้านปลาเข็ง

2

วัดป่าปราสาทจอมพระ

หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง

3

วัดจอมพระ

หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่ม

4

วัดบ้านโคกเพร็ด

หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพร็ด

5

วัดโพธิศ
์ ร ีว ิเวก

หมู่ที่ 12 บ้านปะ

3) วัฒนธรรม

ในเขตตาบลจอมพระมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษา ส่วย ในการสื่อสาร

ในชีว ิตประจาวัน และมีภาษาอื่นได้ แก่ ภาษาเขมร ลาว แม้จะใช้ภาษาถิ่นที่แตกต่ างกั น แต่ ก็ยังมีประเพณี
และวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

(1) ประเพณีเฉลิมฉลองปู่ตา ปราสาทจอมพระ ประมาณเดื อนมีนาคม กิ จกรรมมีการแห่ ปู่ตา

ไปรอบ ๆ เมืองและเฉลิมฉลองในเวลากลางคืน

(2) ประเพณีวันสารท ประมาณเดื อนตุลาคม กิ จกรรมเเบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตรงกั บวันขึ้น

15 ค่า เดื อน 10 เร ียกว่า “สารทเล็ก”หร ือ “เบ็ญตูจ”ประชาชนจะพากั นไปทาบุญตั กบาตรที่วัด ช่วงที่ 2 ตรงกั บ
วันแรม 14 ค่า เดือน 10 เร ียกว่า “สารทใหญ่” หร ือ “เบ็ญทม” ทุกครอบครัวจะทาพิธเี ซ่นไหว้ เร ียกว ิญญาณ

ของญาติพี่น้องหร ือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับของเซ่นไหว้ ซึง่ เร ียกว่า“แซนโดนตาโดนยาย” ญาติพี่น้อง

-7ที่ไปอยู่ที่อื่นก็ จะกลับมาอยู่รวมกั นเพื่อร่วมกั นทาพิธด
ี ั งกล่าว ตอนกลางคืนก็ จะไปทาบุญและฟังพระเจร ิญ

พระพุ ทธมนต์ มีการทาบุ ญกรวดน้าอุทิศส่ วนกุศลให้ แก่ เจ้ากรรมนายเวร รุง่ เช้าจะมีการเทกระจาด ซึง่ ตรงกั บ
วันแรม 15 ค่า เดือน 10 และทาบุญตักบาตรที่วัด เป็นอันเสร็จพิธ ี

(๓) ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี เข้าพรรษา - ออกพรรษา มีการจัดกิ จกรรม

เหมือนกับท้องถิ่นอื่น ๆ แต่ แตกต่ างกันที่ประเพณีออกพรรษาจะมีการกวนข้าวทิพย์ ซึง่ สิ่ งที่จะนามาใช้ในการกวน
ได้แก่ ข้าว มะพร้าว ถั่ว งา เป็นต้น

4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) ด้านจักสาน ได้แก่ นายประดุจ พุ่มพวง ม.1, นายมี มณีศร ี ม.7, นายเมน ปานทอง ม.10

(2) ด้ านหมอเป่ารักษา ได้ แก่ นายเสาร์พนม ร่มสี ม่วง ม.2, นายเสาร์ สาลี ม.3, นายอภิสิทธิ์

บูรณะ ม.4, นางทุม ศร ีเศษรัมย์ ม.9, นายผอย กิ่งแก้ว ม.12, นายเว ียนชัย บูรณะ ม.5, นางเมือง บินรัมย์ ม.13
(3) ด้านพิธศ
ี าสนา ได้แก่ นายอดิศร จินดาศร ี ม.6, นายน้อย จินดาศร ี ม.8, นายเกียรติ รุง่ เร ือง ม.11
(4) ด้านปลูกพืช ได้แก่ นายถนอม ศร ีเพชร ม.14, นายไสว แสงโสภี ม.15

- ภาษาถิ่น คือ ภาษาส่วย(ส่วนใหญ่) เขมร ลาว ไทย

5) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ

หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่ม(เกษตร), ผ้าไหมพื้นบ้าน และเสื่อกก
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
1) น้า

- แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า,ลาห้วย

จานวน 7 สาย

บึง,หนองและอื่น ๆ จานวน 19 แห่ง

- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น

ฝาย/ทานบ/พนังกั้นน้า

มีจานวน 17 แห่ง ใช้การได้ดี

บ่อน้าบาดาล

มีจานวน 63 แห่ง ใช้การได้ดี 20 แห่ง

บ่อน้าตื้นสาธารณะ
สระน้า

อ่างเก็บน้า

2) ป่าไม้

9

แห่ง

มีจานวน 32 แห่ง ใช้การได้ดี 21 แห่ง
มีจานวน 60 แห่ง ใช้การได้ดี
มีจานวน 1

40 แห่ง

แห่ง ตื้นเขินไม่มีน้ากักเก็บ

ส่ วนใหญ่ เป็ นป่ าชุ ม ชน ได้ แก่ 1) ป่ าหนองแต้ บ้ านดงบัง หมู่ 4 2) ป่ าโคกฟ้ าผ่ า บ้านกระทุ่ ม

(เกษตร) หมู่ 6 3) ป่าหนองมะโป่ง บ้านปลาเข็ง หมู่ 3 4) หนองมะเขือสาธารณประโยชน์ หมู่ 12
ข้อมูลรายได้

จากข้ อ มู ลความจ าเป็ น พื้ นฐาน (จปฐ.) ปี 256๔

ตาบลจอมพระ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๘๐,๕๐๐ บาท เฉลี่ยคนละ

6๓,๖๘๐.๗๐ บาทต่ อ ปี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายได้ จ ากอาชี พ หลั ก

จานวน ๘,๗๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๙ รองลงมาเป็น

รายได้ จากอาชีพรอง จานวน ๓,๗๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ

๒๖.๑๘ รายได้อื่น ๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๖ และ
ทามา-หากิน ๗๗๕,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังภาพ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐

อาชีพหล ัก

๖,๐๐๐,๐๐๐

อาชีพรอง

๔,๐๐๐,๐๐๐

รายได้อน
ื่

๒,๐๐๐,๐๐๐
๐

ทามา-หากิน
ข้อมูลรายได้

-8ข้อมูลรายจ่าย

จากข้ อมู ล ความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) ปี

๙,๐๐๐,๐๐๐

256๔ ตาบลจอมพระ มีรายจ่ายครัวเร ือน ๕๘,๕๒๘.๘๑ ๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท/คน/ปี รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย ๑๙,๒๗๖.๙๓ บาท/คน/ ๗,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๓๓,๑๒๔.๐๙ บาท/ครัว เร ือน/ปี รองลงมาเป็ น รายจ่าย ๔,๐๐๐,๐๐๐
จากต้ นทุ น การผลิ ต ๒๒,๒๘๓.๒๘ บาท/ครัว เร ือน/ปี ๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
รายจ่ายอุ ป โภคบร ิโภคที่ ไม่ จ าเป็ น ๒,๑๘๗.๒๐ บาท/
๑,๐๐๐,๐๐๐
ครัวเร ือน/ปี และรายจ่ายการชาระหนี้สิน ๙๑๖.๒๔ บาท/
๐

อาชีพหล ัก

ปี ส่ วนใหญ่ เป็นรายจ่ายจากการอุ ปโภคบร ิโภคที่จาเป็น

ครัวเร ือน/ปี

อาชีพรอง
รายได้อน
ื่
ทามา-หากิน

ข้อมูลรายได้

ด้ านอาชีพ
จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 256๔ ตาบลจอมพระ มีการประกอบอาชีพหลักคือ

เกษตรกรรม-ทานา จานวน 1,๙๒๖ ครัวเร ือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๗ รองลงมาเป็นอาชีพอื่นๆ จานวน ๑,๔๕๖
ครัวเร ือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙ รายละเอียดดังภาพ

ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรพัฒนำสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.1 การบร ิหารจัดการ

กรมการพัฒนาชุ มชน ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้ นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต

ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน ตั้ งแต่ ปี 2555 และดาเนินการพัฒนาการจัดทาสารสนเทศตาบลต้ นแบบ
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ตั้ งแต่ ปี 2561 โดยมุ่งเน้นให้ ชุมชนใช้ประโยชน์ ข้อมูลเพื่อการพั ฒนาคุณภาพชีว ิต
และแผนปฏิ บัติราชการกรมการพั ฒนาชุ มชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) ประเด็ นการพั ฒนา เรอื่ งที่ 1

สร้างสรรค์ ชุ ม ชนพึ่ ง พาตนเองได้ กลยุ ท ธ์ที่ 1.5 บร ิหารจัด การข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่ อ การ
พัฒนาชุมชน

จังหวัดสุ ร ินทร์ มีจานวน 17 อาเภอ ได้ ดาเนินการพั ฒนาการจัดทาสารสนเทศตาบลต้ นแบบ

เพื่ อการพั ฒนาคุณภาพชีว ิต ตั้ งแต่ ปี 2561 - 2563 จานวน 51 ตาบล และในปีงบประมาณ พ.ศ. 256

๕ ได้ คัดเลื อกสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชีว ิตระดั บจังหวั ด คื อ ตาบลจอมพระ อ าเภอ
จอมพระ ซึ่งเป็ นตาบลที่ มี ความพร้อมในการดาเนิ นงานตามแนวทางที่ กรมการพั ฒ นาชุ มชนก าหนด โดย

การบูรณาการร่วมกั บการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระดับหมู่บ้าน/ตาบล (VDR/TDR) ซึง่ ในการ
ด าเนิ นงานสารสนเทศต าบลต้ น แบบเพื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ ต าบล จอมพระ อ าเภอจอมพระ
จัง หวั ด สุ ร ินทร์ เป็ น ความพยายามที ่ จ ัด ระบบข้ อ มู ล ที ่ มี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนเป็ น ระบบ เพราะมี ข้ อ มู ล จานวน

มาก เช่น ข้ อ มู ล ความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.), ข้ อมูล กชช.2ค, ข้อมูลบัญชีครัวเร ือน, ข้อมู ลทุนชุ มชน (ทุนที่

เป็ น เง น
ิ แ ละทุ น ที่ ไม่ ใช่ เ ง น
ิ ) ข้ อ มู ล ด้ าน เศ รษ ฐกิ จ, ข้ อ มู ลด้ าน สั งค ม , ข้ อมู ลด้ าน สุ ขภ าพ , ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

นาไปใช้วางแผนพัฒนาแก้ปัญหาให้ กับชุ มชนหร ือท้องถิ่น และให้บร ิการหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานตามภารกิ จ เพราะฉะนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องพั ฒนาหร ือจัดการจัดระบบข้อมูลให้ ถูกต้ อง
ทั น สมั ย เป็ น ระบบหมวดหมู่ มี ค วามสะดวกและรวดเร็ว เมื่ อ ต้ อ งการค้ น หาหร ือให้ บ ร ิการข้ อ มู ล การ

ดาเนินงานหมู่บ้านต้ นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต มีกระบวนการทางาน 5 ร่วม
ดังนี้

-10ดังนั้น ชุ มชนโดยผู้นาชุ มชนและอาสาสมัครต้ องมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในกระบวนงาน 5 ร่วม

ดังกล่าว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีพัฒนาอื่น ๆ มีบทบาทในการให้การสนับสนุนเท่านั้น และการจัดการ

สารสนเทศอย่างเป็นระบบนั้น เมื่อมีข้อมูลดี มีระบบสารสนเทศ ผ่านการว ิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบจาก
เวทีประชาชนแล้ ว ชุ มชนต้ องนาข้ อมู ลไปใช้ประโยชน์ นาไปแก้ ปัญหาต่ าง ๆ ให้ ลุล่วง โดยผ่ านกระบวนการ

แผนชุ มชนตามแนวทางการพึ่ งพาตนเอง พึ่ งพา และพึ่ งพิ ง นาไปสู่ แผนพั ฒนาท้องถิ่ น โครงการ/กิ จกรรม

ว ิธีการงบประมาณตามระบบจนสามารถแก้ ปัญหาได้ หมู่บ้านต้ นแบบการจัดการสารสนเทศฯ จึงเรมิ่ ต้ นที่ชุมชน
คือ เร ียนรูส
้ ารวจค้นหาข้อมูล ว ิเคราะห์ แยกแยะ ปัญหาสาเหตุ จัดระบบสารสนเทศ การวางแผน และนาข้อมู ล

ไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนเองผ่านการจัดการสารสนเทศโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ ระบบคอมพิวเตอร์
มาบันทึกและประมวลผล แสดงผล การนาเข้า ส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ง่ายต่อการนาสารสนเทศ

ไปใช้งาน จึงจัดหมวดหมู่สารสนเทศไว้เป็นด้าน ๆ เช่น สารสนเทศการแก้ปัญหาความยากจน สารสนเทศการ
พัฒนาด้านอาชีพ เป็นต้น

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุ ร ินทร์ ได้ ดาเนินการให้ มีการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีว ิตทุก อาเภอ ๆ ละ 1 ตาบล รวม 17 ตาบล และได้ พิจารณาคั ดเลื อกสารสนเทศตาบลต้ นแบบฯ
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุ ร ินทร์ เป็นตาบลต้ นแบบสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาคุณภาพชีว ิต

ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ดาเนินการขับเคลื่อนสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด
รวมทั้ งได้ ถอดบทเร ียนสารสนเทศตาบลต้ นแบบฯ เพื่ อค้ นหาปั ญ หา อุ ปสรรค ข้ อ เสนอแนะ และแนวทาง
แก้ไขในการปรับปรุงและพัฒนาตาบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ให้ ชุ ม ชน เกิ ด กระบวนการเร ียนรู ร้ ว่ มกั น ของคนในชุ ม ชน ในการศึ ก ษา ว เิ คราะห์

สังเคราะห์ข้อมูล ยอมรับและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

2. เพื่อให้ชุมชน สามารถจัดทาข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้ชุมชน บร ิหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการ

กระบวนการ : ขั้นตอนการขับเคลื่ อนสารสนเทศตาบลต้ นแบบฯ
- อาเภอ ดาเนินการ ดังนี้

1) คัดเลือกตาบลเป้าหมายในการดาเนินการจัดทาสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่อการพั ฒนา

คุณภาพชีว ิต ปี 256๕ อาเภอละ 1 ตาบล โดยต้ องไม่เป็นสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
ที่ได้ดาเนินการมาแล้วในปี 2561 - 2563 และส่งรายชือ
่ เป้าหมายสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ให้จงั หวัด

2) ขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานสารสนเทศตาบลเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ตามกรอบ

แนวทางฯ กรมการพัฒนาชุมชน

- จังหวัด ดาเนินการ ดังนี้

1) รวบรวมรายชือ
่ สารสนเทศตาบลต้ นแบบฯ เป้าหมายระดั บอาเภอ จานวน 17 อาเภอ ๆ ละ

1 ตาบล รวม 17 ตาบล

2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จารณาคั ด เลื อ กสารสนเทศตาบลต้ น แบบเพื่ อ การพั ฒ นา

คุ ณ ภาพชีว ต
ิ ตามค าสั่ งจังหวั ดสุ ร ินทร์ ที่ 5035/2565 ลงวั นที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และพิ จารณา
คัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตจังหวัดสุร ินทร์ ตามกรอบแนวทางการดาเนิ นงาน
สารสนเทศตาบลต้ น แบบเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
จาก 17 อาเภอๆ ละ 1 ตาบล รวม 17 ตาบล ให้ เหลื อเพี ยง 2 ตาบล เพื่ อเป็นเป้าหมายระดั บจังหวัด

-๑1- ระดั บจังหวัด เตร ียมความพร้อมและขับเคลื่อนสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีว ิต ตาบลเป้าหมายดาเนิ นการระดั บจังหวัด 2 ตาบล และคั ดเลื อกตาบลต้ นแบบฯ ระดั บจังหวัด

จานวน 1 ตาบล ตามกรอบแนวทางฯ ของกรมการพั ฒนาชุ มชน เพื่ อเป็นสารสนเทศตาบลต้ นแบบฯ ระดั บจังหวัด
จานวน 1 ตาบล เข้าร่วมการประกวดการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ

3) จังหวัด/อาเภอ และตาบลต้ นแบบสารสนเทศเพื่ อการพั ฒ นาคุณภาพชีว ิตเป้าหมาย

ดาเนิ นการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเร ียนรูข้ ้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพั ฒนาสารสนเทศและกาหนดกรอบแนวคิ ด
การจัดทาสารสนเทศของตาบล ว ิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศของตาบล และจัดทาแผนพัฒนาตาบล

4) จังหวัด/อาเภอ และตาบลร่วมกันสรุปความรูจ้ ากกระบวนการจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศ

และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน

จังหวัดสุ ร ินทร์ ได้ ดาเนินการประชุ มคณะกรรมการคัดเลือกการจัดทาสารสนเทศตาบลต้ นแบบ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามคาสั่ งจังหวัดสุ ร ินทร์ ที่ 5๐๓๕/256๔ ลงวันที่

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ ซึง่ ประกอบด้ วย พัฒนาการจังหวัดสุ ร ินทร์, ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาชุ มชน, ผู้ อานวยการกลุ่ มงานส่ งเสร ิมการพั ฒ นาชุ มชน,ผู้ อานวยการกลุ่ ม ประสานและสนั บสนุน

การบร ิหารงานพัฒนาชุมชน, ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุ มชน และนักว ิชาการจังหวัด เพื่อพิจารณา
คั ด เลื อกสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ จากระดั บ เขตพื้ น ที่ และคณะกรรมการฯ

ได้พิจารณาคัดเลือก “ตาบลจอมพระ” อาเภอจอมพระ เป็นตาบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
ระดับจังหวัด ปี 256๕ ซึง่ เป็นตาบลที่มีคุณสมบัติและความพร้อม ดังนี้

1. ไม่เคยเป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2561 - 256๔

2. องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้ นา และคนในตาบลมีความสนใจใฝ่รู ้ และให้ ความสาคั ญ กั บ

การจัดการข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์

3. บุคลากรในพื้นที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และบร ิการข้อมูลต่าง ๆ

4. เป็ นตาบลที่ มี ก ารนาข้ อมู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชนบท ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ความจาเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานระดั บหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน

5. เป็นตาบลที่ได้รบ
ั การสนับสนุน และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกั นกั บ

ส่วนราชการ หน่วยงานภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่ ในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต าบลจอมพระ มี อาคาร/สถานที่ ส าหรับ ด าเนิ น งานสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ

ตั้ งอยู่ ที่ ห้ องข้ อมู ลข่ าวสารสารสนเทศตาบลจอมพระ ชั้น ๑ องค์ การบร ิหารส่ วนตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุ ร ินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นศู นย์กลางในการขับเคลื่ อนการทางาน การพบปะ พู ดคุยแลกเปลี่ ยน

การรวบรวมข้อมูล การจัดทาข้อมูล สาหรับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของตาบล โดยมี ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ระดับตาบล ตามคาสั่งอาเภอจอมพระ ที่ ๑๑๒/256๕ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 256๕
2. ประชุ มคณะทางานขับเคลื่อนการจัดทาสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต

ทุกระดับ เพื่อสร้างความรูค
้ วามเข้าใจร่วมกัน และจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานฯ

-๑23. ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมโดยคณะทางานขั บ เคลื่ อ นสารสนเทศตาบลต้ น แบบเพื ่ อ การพั ฒ นา

คุณภาพชีว ิตตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดั บตาบล โดยมี นายสง่า เจร ิญยิ่ง นายกองค์การบร ิหารส่ วนตาบลจอมพระ
เป็นประธานคณะทางาน ผู้แทนส่ วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบลจอมพระ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน

เคร ือข่าย กลุ่ม/องค์กร ปราชญ์ ชุมชน เป็นคณะทางาน นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนผู้ประสานงานตาบลจอมพระ
เป็นคณะทางานและเลขานุการ และนักพัฒนาชุ มชนองค์การบร ิหารส่ วนตาบลจอมพระเป็นคณะทางานและ

ผู้ชว่ ยเลขานุการ โดยดาเนินการภายใต้ กระบวนการทางาน 5 ร่วม ประกอบด้ วย 1) สร้างความรูค
้ วามเข้าใจร่วมกั น

2) กาหนดความต้ องการร่วมกั น 3) ร่วมกั นจัดทาสารสนเทศ 4) แลกเปลี่ยนเร ียนรูร้ ว่ มกั น และ 5) เผยแพร่
และบารุงรักษา
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2.2 การว ิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
2.2.1 การว ิเคราะห์ศักยภาพตาบล
จุ ดแข็ง (Strength)

- เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ ให้การบร ิการประชาชน

- มี อปท. ๒ แห่ง (อบต.จอมพระ และเทศบาลตาบลจอมพระ)
- มีผู้นาชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

- มีเส้นทางคมนาคมถนนหลักเชือ
่ มกับจังหวัดและอาเภออื่นๆ

- มีแหล่งน้าธรรมชาติหลายแห่ง (หนองคู, ห้วยระว ี, ห้วยอาดปง, หนองน้อย, ห้วยลึก,
หนองหญ้า ฯลฯ)

- มีปราสาทจอมพระเล่าขานวัฒนธรรมโบราณ
- มีระบบน้าประปาที่สะดวกทัว่ ถึง

- มีการสื่อสารภายในตาบลทีส
่ ะดวกรวดเร็ว (กลุ่มไลน์ตาบล) ,หอกระจายข่าว
- มีระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตเทศบาล

- บ้าน วัด โรงเร ียน ราชการ ให้ความร่วมมือกันดีในการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน
จุ ดอ่อน (Weakness)

- แหล่งน้าบางแห่งตื้นเขิน ,ขาดฝายกั้นน้า

- เกษตรกรบางส่วนยังทาการเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่ มีรายได้ไม่เพียงพอ

- แหล่งน้าตื้นเขิน ยังขาดการสร้างฝายกั้นน้า และไม่เพียงพอต่อการเกษตรในฤดูแล้ง
- ถนน และการคมนาคมเชือ
่ มระหว่างหมู่บ้านชารุดเดินทางไม่สะดวก

- ยังขาดแหล่งทุนสนับสนุนอาชีพที่ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอ มีข้อจากัดด้านตลาดจาหน่าย
- เด็กช่วงวัย ๐-๕ ปีขาดผู้ดูแลเป็นภาระผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุขาดกิจกรรมเสร ิมด้านอาชีพ
- ประชาชนบางหมู่มีหนี้สิน และมีฐานะยากจน ขาดสิทธิใ์ นที่ดินทากิน

- เกษตรกรและกลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังขาดองค์ความรูท
้ ี่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพ
โอกาส (Opportunity)

- มีเคร ือข่ายเกษตรอินทร ีย์ การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และการทานาแปลงใหญ่ในพื้นที่ตาบล
- มีเคร ือข่ายอาหารปลอดภัย และคณะทางานขับเคลื่อนกิจกรรมโดยต่อเนื่อง
- การสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน, อปท.และภาคีการพัฒนา

- นโยบายของจังหวัดสุร ินทร์ (สุร ินทร์รงุ ่ เร ืองเมืองเกษตรอินทร ีย์)

- การพัฒนาคนให้มีความรู ้ รองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ชว่ ยเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนการผลิต

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมีการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดจาหน่ายผ่านสื่อต่าง ๆ
- ช่องทางจาหน่ายสินค้าที่สะดวก เพราะมีถนนคมนาคมติดเส้นทางหลักหลายแห่งสามารถ
เชือ
่ มโยงกันได้ และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี

- สามารถพัฒนาสินค้า OTOP ,สินค้าจากกลุ่มว ิสาหกิจชุมชนนาไปสู่การยกระดับที่ดีขึ้นได้

-14อุปสรรค (Threat)

- ขาดแคลนทุน และงบประมาณไม่เพียงพอ
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

- ภัยธรรมชาติ และฝนแล้งทิง้ ช่วง พืชผลการเกษตรขาดน้า

- ประชาชนมีหนี้สิน และค่าครองชีพสูง แต่รายได้และผลผลิตตกต่า

- ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทากิน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอน
ทิศทางการพัฒนา หร ือว ิสัยทัศน์ตาบลจอมพระ

ทิศทางการพัฒนา คือ ความต้องการหร ือสิ่งสะท้อนถึงทิศทางของการพัฒนาตาบลในอนาคต/

ภาพในอนาคตของตาบลจอมพระ ซึ่งเป็ นสิ่ ง ที่แสดงให้ เห็ นถึ ง ทิศ ทางที่ตาบลต้ องการจะมุ่งไปในอนาคต
โดยอาศั ยการว ิเคราะห์ จากความรู ้ ความสามารถ หร ือสิ่งที่มีอยู่ในตาบลเพื่อกาหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิ ดขึ้น

ในอนาคตจุดมุ่งหมายสาคัญของการกาหนดทิศทางการพัฒนาหร ือเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาตาบล กาหนดไว้ดังนี้

“จอมพระน่าอยู่ คู่ปราสาทหิ น ถิ่นเกษตรอินทร ีย์
ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตดี นาสู่ว ิถีพอเพียง”

กลยุทธ์หร ือว ิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนาของตาบลจอมพระ ดังนี้

1) การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร (เกษตรอินทร ีย์,นาแปลงใหญ่,Smart Farmer )

2) การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการบร ิการ (เศรษฐกิจพอเพียง,OTOP,ว ิสาหกิจชุมชน,สัมมาชีพชุมชน)

3) การบร ิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่ างๆ)
4) การพัฒนาด้านสังคม และการยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชน

5) การเสร ิมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน และพัฒนาทุนชุมชนและการเร ียนรูข้ องชุมชน
6) การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรเคร ือข่ายให้เข้มแข็งรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

7) การส่งเสรมการศึ
ิ
กษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และการท่องเทีย
่ วโดยชุมชน

-15ตาแหน่งการพัฒนาตาบล
หมู่ที่

บ้าน

ตาแหน่งการพัฒนา/จุดเด่นของพื้นที่

1

จอมพระ

ชุมชนทาเลการค้า การตลาด และสถานบร ิการอาชีพที่หลากหลาย

2

หนองขอน

หมู่บ้านส่งเสร ิมข้าวหอมมะลิพันธุด
์ ี ,การเลี้ยงโคกระบือและปลูกผักสวนครัว

3

ปลาเข็ง

หมู่บ้านเกษตรอินทร ีย์ว ิถีพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล

4

ดงบัง

ชุมชนเกษตรอินทร ีย์ และน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง

5

ศร ีจอมพระ

ชุมชนส่งเสร ิมข้าวหอมมะลิพันธุด
์ ี และการค้าขาย

6

กระทุ่ม

ชุมชนส่งเสร ิมข้าวหอมมะลิพันธุด
์ ี และสินค้า OTOP

7

ขาม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรก
ั ษ์วฒ
ั นธรรม

8

โนนสังข์

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสร ิมปลูกพืชผักสวนครัว

9

โนนกลาง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสร ิมปลูกพืชผักสวนครัว

10

อาภู

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสร ิมการทอผ้าไหม/เสื่อกก

11

โคกเพร็ด

หมู่บ้านส่งเสร ิมข้าวหอมมะลิพันธุด
์ ี และการเลี้ยงโคกระบือ

12

ปะ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล

13

ศร ีดงบัง

ชุมชนสามัคคี สุขภาพดี มุ่งสู่เกษตรอินทร ีย์ยั่งยืน

14

หนองสิม

หมู่บ้านเกษตรกรรมพึ่งพาตนเองได้

15

โคกสะอาด

หมู่บ้านเกษตรอินทร ีย์ว ิถีพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล

-162.2.2 การว ิเคราะห์ข้อมูลตาบลด้วยโปรแกรม CIA

คณะทางานขั บเคลื่ อนการจัดทาสารสนเทศตาบลต้ นแบบเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ

ตาบลจอมพระ ได้ นาข้อมูลที่จาเป็นของหมู่บ้าน/ชุมชนมาว ิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จด
ั เก็ บเป็นประจา
ที่บ่งชีถ
้ ึงสภาพของชุมชน เช่น ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุ มชน หร ือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุ มชน รวมทั้งความต้ องการ
ต่าง ๆ ของคนในชุมชนที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีว ิต มาใช้ประกอบในการว ิเคราะห์
ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ในตาบล ด้วยโปรแกรม CIA

1) การว ิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA รายหมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านจอมพระ

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๘๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๗

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๘๔

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๔๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๖๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๔๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๗๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ 5

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๒๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๖๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอน

ประเด็ นปัญหา

-๑7หมู่ที่ 3 บ้านปลาเข็ง

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๙๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๗๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๒๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๘๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๘๕

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๗

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๘๕

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๒๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๗๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง

ประเด็ นปัญหา

-18หมู่ที่ 5 บ้านศร ีจอมพระ

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๘๕

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๗

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๘๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๒๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๖๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๕๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.40

ปัญหารุนแรงอั นดั บ 2

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๗๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.33

ปัญหารุนแรงอั นดั บ 1

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๖๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่ม

ประเด็ นปัญหา

-19หมู่ที่ 7 บ้านขาม

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๔๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๔๘

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๘๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๓๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๘๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๔๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๕๗

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๘๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๓๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๕๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

หมู่ที่ 8 บ้านโนนสังข์

ประเด็ นปัญหา

-20หมู่ที่ 9 บ้านโนนกลาง

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๗๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๕๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๖๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๒๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๗๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๔๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๖๘

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๕๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๗๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

หมู่ที่ 10 บ้านอาภู

ประเด็ นปัญหา

-21หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพร็ด

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๔๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๔๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๖๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๓๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๗๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๔๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๓๘

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๘๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๓๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๘๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

หมู่ที่ 12 บ้านปะ

ประเด็ นปัญหา

-22หมู่ที่ 13 บ้านศร ีดงบัง

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๖๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๔๗

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๗๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๓๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๗๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๖๐

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๔๑

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๖๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๑๔

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๗๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

หมู่ที่ 14 บ้านหนองสิม

ประเด็ นปัญหา

-๒3หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด

ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ ม ชน

๒.๗๖

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

๒.๔๗

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

3. การจัดการทุ นชุ ม ชน

๒.๖๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

๒.๕๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ ม ชน

๒.๖๔

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

สรุปการว ิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของตาบลจอมพระโดยใช้โปรแกรม CIA (ค่าคะแนนที่มีปัญหามาก)
ที่

ชือ
่ หมู่บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

ปัญหา

คะแนน

1

บ้านจอมพระ

1

จอมพระ

ด้านการพัฒนาอาชีพ

2.37

2

บ้านหนองขอน

2

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.26

3

บ้านปลาเข็ง

3

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.20

4

บ้านดงบัง

4

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.26

5

บ้านศร ีจอมพระ

5

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.26

6

บ้านกระทุ่ม

6

จอมพระ

ด้านการพัฒนาอาชีพ

2.33

7

บ้านขาม

7

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.33

8

บ้านโนนสังข์

8

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.31

9

บ้านโนนกลาง

9

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.26

10

บ้านอาภู

10

จอมพระ

ด้านการพัฒนาอาชีพ

2.39

11

บ้านโคกเพร็ด

11

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.33

12

บ้านปะ

12

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.31

13

บ้านศร ีดงบัง

13

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.33

14

บ้านหนองสิม

14

จอมพระ

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2.14

15

บ้านโคกสะอาด

15

จอมพระ

ด้านการพัฒนาอาชีพ

2.47

-24สรุปจานวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาเร ียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่

ปัญหา

๑

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

2

ด้านการพัฒนาอาชีพ

การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน

จานวนหมู่บ้าน
12
3

-252) การว ิเคราะห์ข้อมูลตาบลด้วยโปรแกรม CIA ดังนี้
ต าบลจอมพระ ได้ ม ี ก ารสร้า งความรู ค
้ วามเข้ า ใจและแลกเปลี ่ ย นเร ียนรู ร้ ว่ มกั น ของ

คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระหว่างผู้นาชุ มชน คนในชุ มชน นั กว ิชาการพัฒนาชุ มชน ภาคีที่เกี่ ยวข้องกั บการพั ฒนา
ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบร ิหารส่ วนตาบลจอมพระ และเทศบาลตาบลจอมพระ โดยการนาข้อมูล

ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 256๔ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาว ิเคราะห์

ด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) หร ือโปรแกรมว ิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อว ิเคราะห์ ข้อมูลของแต่ละหมู่ บ้าน/ชุ มชน ทั้ง 1๕ หมู่บ้าน แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้ จาก

การว ิเคราะห์ ไปจัดทาเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต โดยจาแนกเป็น 5 ด้ าน ได้ แก่ การพัฒนา
ด้านอาชีพ การพัฒนาด้านการบร ิหารจัดการทุนชุมชน การพัฒนาด้ านการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนา
ด้ านการจัดการทุนชุ มชน และการพัฒนาด้ านการจัดการความเสี่ ยงชุ มชน โดยเร ียงลาดั บความรุนแรงจาก

มาก ไปหาน้อย (ตั วเลขระดั บปัญหาจากผลการว ิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม CIA ตั วเลขที่มีค่าน้อยที่สุด หมายถึง

มีความรุนแรงมากที่สุด) ไปใช้ในวางแผนการพัฒนาหร ือแก้ไขปัญหา จัดทาเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบูรณาการ

เชือ
่ มโยงสู่แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งเพื่อประกอบ
การจัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณหร ือแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กร
ผลการว ิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี 2564

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับตาบล (จปฐ.) ปี 256๔ ดังนี้

ลาดับ

ตัวชีว้ ัดที่ตกเกณฑ์

เป้าหมาย

ตกเกณฑ์

คิดเป็น

1

ข้อ ๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเร ือนต่อปี

๒,๐๑๖ คร.

๒๐ คร.

๐.๙๙

2

ข้อ ๒๓. ครัวเร ือนมีการเก็บออมเง ิน

๒,๐๑๖ คร.

๑๙ คร.

๐.๙๔

3

ข้อ ๘. ครัวเร ือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

๒,๐๑๖ คร.

๗ คร.

๐.๓๕

4

ข้อ ๒๕. คนในครัวเร ือนไม่สูบบุหร ี่

๖.๑๒๑ คน

๑๕ คน

๐.๒๕

5

ข้อ ๒๔. คนในครัวเร ือนไม่ดื่มสุรา

๖,๑๒๑ คน

๑๔ คน

๐.๒๓

(คน/คร.)

ร้อยละ

ผลการว ิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค ปี 2564

ตาบลจอมพระ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดั บหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 256๔ ในพื้นที่นอกเขต

จานวน 1๐ หมู่บ้าน สรุปผลการประเมินที่สาคัญ ดังนี้

ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง(ล้าหลัง) จานวน - หมู่บ้าน

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดั บสอง (ปานกลาง) จานวน - หมู่บ้าน และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม (ก้าวหน้า)
จานวน ๑๐ หมู่บ้าน
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เร ียงตามลาดับจากจานวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาจานวนมากไปหาน้อย ดังนี้
ลาดับปัญหา

ดัชนีชวี้ ัด (เลขลาดับ)

หมู่บ้านที่มีปัญหา
จานวน

ร้อยละ

1

การได้รบ
ั การศึกษา (ตัวชีว้ ัดที่ ๒๐)

๙

๙๐.๐๐

2

การเร ียนรูโ้ ดยชุมชน (ตัวชีว้ ัดที่ ๒๔)

๘

๘๐.๐๐

3

การกีฬา (ตัวชีว้ ัดที่ ๑๗)

๕

๕๐.๐๐

4

ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (ตัวชีว้ ัดที่ ๓๒)

๔

๔๐.๐๐

5

การมีงานทา (ตัวชีว้ ัดที่ ๘)

๒

๒๐.๐๐

6

การทางานในสถานประกอบการ (ตัวชีว้ ัดที่ ๙)

๒

๒๐.๐๐

7

ระดับการศึกษาของประชาชน (ตัวชีว้ ัดที่ ๑๘)

๑

๑๐.๐๐

8

การจัดการสภาพแวดล้อม (ตัวชีว้ ัดที่ ๓๐)

๑

๑๐.๐๐

9

การมีที่ดินทากิน (ตัวชีว้ ัดที่ ๖)

๑

๑๐.๐๐

10

ผลผลิตจากการทาการเกษตรอื่น ๆ (ตัวชีว้ ัดที่ ๑๒)

๑

๑๐.๐๐

1๑

คุณภาพดิน (ตัวชีว้ ัดที่ ๒๖)

๑

๑๐.๐๐

ผลการว ิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

ระดับปัญหา

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
อาชีพไม่มั่นคงและต้องการอาชีพเสร ิม

2

ไม่มีที่ดินทากิน หร ือมีแต่ไม่เพียงพอ

2

ผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผันต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไทย

2

การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสร ิมการประกอบอาชีพ

2

การเร ียนรูภ
้ าษาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

2

สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รบ
ั การดูแลปรับปรุง

2

แหล่งน้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อการรองรับน้า

2

การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสร ิมการออม

2

การทุจร ิตคอรัปชัน
่ ในกลุ่มองค์กร เคร ือข่าย ชุมชน

3

เง ินทุนไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

2
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ข้อมูลอื่นๆ

ระดับปัญหา

สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุ, น้าท่วม, ไฟป่า

2

มลพิษทางอากาศ เช่น หมอกควัน, ฝุ่น PM 2.5

3

การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ขาดแคลนคนวัยทางานในชุมชน

2

ภัยคุกคามออนไลน์ เช่น ข่าวสร้างความขัดแย้ง, ข่าวปลอมสุขภาพ, แชร์ลูกโซ่

3

ปัญหาสุขภาพจิต เช่น เคร ียด, กังวล, ซึมเศร้า, ท้อแท้, หมดหวัง

3

สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงแต่ราคาตกต่า

1

การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น การป้องกันโรคเรอื้ รัง

1

ไม่มีเง ินทุนในการประกอบอาชีพ

2

ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม, ฝนแล้ง

2

การว่างงาน หร ือ ไม่มีอาชีพ

1

สารสนเทศเพื่อการบร ิหารจัดการชุมชน
การรับมือสังคมผู้สูงอายุ เช่น ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ , การดูแลสุขภาพ,
การป้องกันโรคเรอื้ รัง

2

การมั่วสุม สุรา ยาเสพติด

3

ให้ความรูเ้ รอื่ งพฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อโรค เช่น มะเร็ง, เบาหวาน, ความดัน

2

การใช้ความรุนแรงในสังคม เช่น ครอบครัว, โรงเร ียน

2

การรับมือสังคมผู้สูงอายุกับโลกดิจท
ิ ัล

2

ผลการว ิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย CIA Program ระดับตาบล

จากการนาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ปี 2564 และข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละหมู่บ้านมาว ิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Community Information Radar
Analysis (CIA) ซึ่ง เป็นเครอื่ งมื อที่ใ ช้ในการว ิเคราะห์ ข้อ มู ล และสารสนเทศอย่างง่าย โดยมี ค่าคะแนน
ตามระดั บปัญหาจากน้อยไปมาก ซึง่ ค่าคะแนนแต่ ละสเกลนั้นแสดงถึงระดั บปัญหาแต่ ละด้ าน บ่งชีใ้ ห้ เห็ น
ถึ ง ความสาคั ญ ของปั ญ หา ส่ ง ผลให้ ห มู ่ บ้ า นเกิ ด ความตระหนั ก ว่ า ควรแก้ ไ ขหร ือพั ฒ นาด้ า นใดก่ อ น

โดยตาบลจอมพระ ได้ นาผลการว ิเคราะห์ ดั ง กล่ าวมาใช้ใ นการจัดทาระบบสารสนเทศชุ ม ชนของตาบล
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ

2. สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน

3. สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิค้ม
ุ กัน)
4. สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
5. สารสนเทศเพื่อการบร ิหารจัดการชุมชน
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 ตาบลจอมพระ มี ระดั บปัญหาความรุนแรง ดั งนี้
ประเด็ นปัญหา

ระดั บปัญหา

อั นดั บความรุนแรงของปัญหา

1. การบร ิหารจัดการชุ มชน

2.๒๙

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๓

2. การพั ฒ นาด้ านอาชีพ

2.๒๓

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๒

3. การจัดการทุนชุ มชน

2.๖๒

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๔

4. การแก้ ปัญ หาความยากจน

2.๐๔

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๑

5. การจัดการความเสี่ ยงชุ มชน

2.๖๘

ปัญหารุนแรงอั นดั บ ๕

และจากผลการว ิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่าประเด็ นการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของตาบลจอมพระ เร ียงลาดับจาก
ประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดไปหาประเด็นที่มีปัญหาน้อยที่สุด ดังนี้

อันดับที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน (ค่าคะแนน 2.๐๔)
อันดับที่ 2 การพัฒนาอาชีพ (ค่าคะแนน 2.2๓)

อันดับที่ 3 การบร ิหารจัดการชุมชน (ค่าคะแนน 2.๒๙)
อันดับที่ 4 การจัดการทุนชุมชน (ค่าคะแนน 2.๖๒)

อันดับที่ 5 การจัดการความเสี่ยงชุมชน (ค่าคะแนน 2.๖๘)
จากผลการว ิเคราะห์ ข้อมู ลในภาพรวมตาบล ทาให้ เห็ นถึงปัญหาที่จะต้ องได้ รบ
ั การแก้ ไขและ

จาเป็นเร่งด่ วน โดยตาบลจอมพระ ได้ คัดเลือกประเด็ นการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ได้ แก่ “การพัฒนาคุณภาพชีว ิต

แก้ ไขปัญหาความยากจน” เพื่อให้สอดคล้องกั บการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ และผลการดาเนินงานของตาบลจอมพระ
ที่ผ่านมาทาให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในตาบลมีการดารงชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสร ิม

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ช่วยลดรายจ่ายในครัวเร ือน เหลื อสามารถจาหน่ ายเป็นรายได้ ให้ กับครัวเร ือน
ส่งผลให้ มีคุณภาพชีว ิตที่ดีมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน และนาไปสู่ การเป็นตาบลต้ นแบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต และขยายผลสู่ตาบลอื่นต่อไป
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การว ิเคราะห์ข้อมูลเปร ียบเทียบเชิงพื้นที่ (Comparative) ของตาบลจอมพระ
ที่

ตาบล

หมู่ที่

ชือ
่ หมู่บ้าน

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนา

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

1

จอมพระ

1

บ้านจอมพระ

การพัฒนาอาชีพ

การแก้ปัญหาความยากจน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

2

จอมพระ

2

บ้านหนองขอน

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

3

จอมพระ

3

บ้านปลาเข็ง

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การบร ิหารจัดการชุมชน

4

จอมพระ

4

บ้านดงบัง

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การบร ิหารจัดการชุมชน

5

จอมพระ

5

บ้านศร ีจอมพระ

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การบร ิหารจัดการชุมชน

6

จอมพระ

6

บ้านกระทุม
่

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

7

จอมพระ

7

บ้านขาม

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

8

จอมพระ

8

บ้านโนนสั งข์

การแก้ปัญหาความยากจน

การบร ิหารจัดการชุมชน

การพัฒนาอาชีพ

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

9

จอมพระ

9

บ้านโนนกลาง

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การจัดการทุนชุมชน

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

10

จอมพระ

10

บ้านอาภู

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การแก้ปัญหาความยากจน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

11

จอมพระ

11

บ้านโคกเพร็ด

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

12

จอมพระ

12

บ้านปะ

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

13

จอมพระ

13

บ้านศร ีดงบัง

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

14

จอมพระ

14

บ้านหนองสิม

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาอาชีพ

การบร ิหารจัดการชุมชน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

15

จอมพระ

15

บ้านโคกสะอาด

การพัฒนาอาชีพ

การแก้ปัญหาความยากจน

การจัดการทุนชุมชน

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

การบร ิหารจัดการชุมชน

-30วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบคุณภาพชีวิตเชิงพื้ นที่ (ระดับตาบล)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

อำเภอ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ

ตำบล
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หมู่บำ้ น

บ้านจอมพระ
บ้านหนองขอน
บ้านปลาเข็ง
บ้านดงบัง
บ้านศรีจอมพระ
บ้านกระทุ่ม
บ้านขาม
บ้านโนนสังข์
บ้านโนนกลาง
บ้านอาภู
บ้านโคกเพร็ด

บ้านปะ
บ้านศรีดงบัง
บ้านหนองสิม
บ้านโคกสะอาด

สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ประเด็นกำรพัฒนำ อันดับ 1
การพัฒนาด้านอาชีพ
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การแก้ปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านอาชีพ
จำนวน

ประเด็นกำรพัฒนำ อันดับ 2
การแก้ปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การแก้ปัญหาความยากจน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ประเด็นกำรพัฒนำ อันดับ 3
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การจัดการทุนชุมชน
การแก้ปัญหาความยากจน
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
จำนวน

ร้อยละ

ประเด็นกำรพัฒนำ อันดับ 4
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
จำนวน

ร้อยละ

ประเด็นกำรพัฒนำ อันดับ 5
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการทุนชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
จำนวน

ร้อยละ

การพัฒนาด้านอาชีพ

3

20.00

11

73.33

1

6.67

0

0.00

0

0.00

การจัดการทุนชุมชน

0

0.00

0

0.00

3

20.00

8

53.33

4

26.67

การจัดการความเสี่ยงชุมชน

0

0.00

0

0.00

3

20.00

5

33.33

7

46.67

แก้ไขปัญหาความยากจน

12

80.00

2

13.33

1

6.67

0

0.00

0

0.00

การบริหารจัดการชุมชน

0

0.00

2

13.33

7

46.67

2

13.33

4

26.67

รวม

15

100.00

15

100.00

15

100.00

15

100.00

15

100.00

จากการนาเอาสรุปผลการว ิเคราะห์คุณภาพชีว ิตของหมู่บ้าน/ชุมชน (Radar Analysis) ทั้ง 15

หมู่บ้าน/ชุมชน มาทาการเปร ียบเทียบเชิงพื้นที่ในภาพรวมของระดั บตาบล เพื่อหาร้อยละของปัญหา เพื่อให้
ตรงกั บความต้ องการพั ฒ นาของชุ มชนอย่างแท้จร ิง และนาไปจัดลาดั บความสาคั ญ เพื่ อให้ ได้ ผลสรุปของ

ประเด็ นปัญ หาไปสู่ การกาหนดแผนพั ฒ นาในลาดั บต่ อไปนั้ น เมื่ อทาการเปร ียบเทียบข้ อมู ลเชิงพื้ นที่ แล้ ว

ปัญหาลาดั บที่ 1 คือ การแก้ ปัญหาความยากจน จานวน 12 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ลาดั บที่ 2 คือ
การพัฒนาด้านอาชีพ จานวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปรากฏตามตารางดังนี้
เปร ียบเทียบคุณภาพชีว ิตเชิงพื้นที่ระดับตาบล
ลาดับ

จานวนหมู่บ้าน

ร้อยละ

ประเด็นการพัฒนา

1

12

80.00

การแก้ปัญหาความยากจน

2

3

20.00

การพัฒนาด้านอาชีพ

3

0

0

การจัดการทุนชุมชน

4

0

0

การจัดการความเสี่ยง

5

0

0

การบร ิหารจัดการชุมชน

-312.3 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต
การจั ด ท าสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่ อ พั ฒ นา

คุณภาพชีว ิตระดั บตาบล ของตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุ ร ินทร์ ใช้กระบวนการทางานเกี่ ยวกั บ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการกาหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่
เช่น ที่ตั้งหมู่บ้าน ที่อยู่ บ้านเลขที่ สั มพันธ์กับตาแหน่งในแผนที่ สามารถอ้างอิงถึงตาแหน่งที่มีอยู่จร ิงบนแผนที่
โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังนี้

1) การวาดขอบเขตแผนที่ตาบลจอมพระ

2) การปักหมุดหร ือวางสัญลักษณ์ของตาบลและสถานที่สาคัญ

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1q-pfFydKLxnEQnA8

YnTeAJmqa4FjW4w&ll=15.11369963413684%2C103.60263929999999&z=13

-32ด้ านการแก้ไขปัญหาความยากจน

กลุ่ม OTOP และผู้ประกอบการ ตาบลจอมพระ

ครัวเร ือนต้ นแบบโครงการ “โคก หนองนา โมเดล” ตาบลจอมพระ

-332.4 การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ

ตาบลจอมพระ ดาเนินการโดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาตาบลเป็นเครอื่ งมือในการประสานแผนงาน/โครงการที่จาเป็นเร่งด่วน ตามสภาพปัญหา

และตามข้อมูลสารสนเทศ (CIA) มีแผนงานโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ ดังนี้
2.4.1 แผนงานบูรณาการโครงการ

ที่

ข้อมูล จปฐ.

ข้อมูล กชช.2ค

ข้อมูลอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

-342.4.2 แผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่

โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2565

ปี 2566

หน่วยงานที่ผิดชอบ
ปี 2567

-352.4.3 ผลการแก้ไขปัญหาความยากจน

-342.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตาบลจอมพระ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและองค์ความรูต
้ ่าง ๆ ในรูปแบบ GIS

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์องค์การบร ิหารส่วนตาบลจอมพระ, Facebook, กลุ่ม Line
หมู่บ้าน เพื่อสื่อสารภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน กลุ่ม Line ตาบล และ Facebook /เว็บไซต์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจอมพระ จังหวัดสุร ินทร์

-35-

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

-36-

การจัดเวทีว ิเคราะห์ข้อมูลของคณะทางานขับเคลื่อนสารสนเทศฯ ตาบลจอมพระ

-37-

ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่รายครัวเร ือนในการ

-38-

การติดตามเยี่ยมเยียน ให้กาลังใจ และมอบเครอื่ งอุปโภคบร ิโภค/ซ่อมแซมปรับปรุงทีอ
่ ยู่อาศัย
ครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย

-39คณะกรรมการบร ิหาร ศจพ.อ. จอมพระ ร่วมกับทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน
และให้กาลังใจครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย

-40ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ตาบลจอมพระ

-41-

-42ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 256๔ ตาบลจอมพระ

-43แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย พิ ม พ์ เจร ิญยิ่ ง บ้ า นเลขที่ 59 บ้ า นหนอ งขอ น หมู่ ที่ 2 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 81 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

เฉลีย
่ ของคนใน

- สุขภาพไม่ แข็งแรง

ครัวเร ือนต่อ ปี(38,000

เป็นผู้ปว่ ยติดเตีย ง

บาท/คน/ปี)

จาแนก
ประเภท

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

สงเคราะห์ 1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย นครัวเร ือน - ทีมปฏิบัติการฯ
- ทีมพี่เลีย
้ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและให้

หน่วยงาน
อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

เคร ือข่าย กทบ.

2. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

ต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ

อสม.

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

- มี บัตรผู้พิการ

3. ติดตาม ดูแลและให้

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพของ

800 บาท/เดื อ น

ผู้ปว่ ยติดเตีย ง

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ อบต.จอมพระ

ผู้พิการ

700 บาท/เดื อ น
5. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

อบต.จอมพระ

6. รับไปอุ ปการะเลีย
้ งดู

บุตรสาว
(รับไปอยู่ ดูแลที่ ม.4)

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและให้

หน่วยงาน
อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

ของผู้ปว่ ยติดเตีย ง
2. มอบถุ งยั งชีพ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

2. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

คน/ปี
อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
อบต.จอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ
ผู้พิการ

-ผ่ านเกณฑ์ ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้ เฉลีย
่ บาท/

ของผู้ปว่ ยติดเตีย ง
อบต.จอมพระ

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

อบต.จอมพระ

-44แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย สมบู ร ณ์ มณี ศ ร ี บ้ า นเลขที่ 1 02 บ้ า นหนอ งขอ น หมู่ ที่ 2 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 57 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8 ครัวเร ือน

- อาชีพรับจ้างทัว่ ไป

มี ความมั่นคงในทีอ
่ ยู่

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

อาศัย และบ้านมี สภาพ

- ทีอ
่ ยู่ อ าศัย มี โฉนด

คงทนถาวร

เป็นของตนเอง

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- สมาชิก 4 คน

เฉลีย
่ ของคนใน

- นางเทีย
่ ง มณีศร ี

ครัวเร ือนต่อ ปี(38,000

(ภรรยา) อายุ 52 ปี

บาท/คน/ปี)

จาแนก
ประเภท

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

สงเคราะห์ 1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย นครัวเร ือน - ทีมปฏิบัติการฯ
อบต.จอมพระ
พมจ.

พอช.

2. สร้างบ้านกองทุนคน

พมจ.

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

3. ส่งเสร ิมอาชีพ

2. สนับสนุนเบีย
้

อยู่ อ าศัย และบ้านมี
สภาพคงทนถาวร

พันธุผ
์ ั ก เพื่อ สร้าง

- อบต.จอมพระ

และข้อ 22 รายได้
เฉลีย
่ ของคนใน

4. มอบเมล็ดพันธุ ์/

- ปกครอง

4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

ต.จอมพระ

ต้นพันธุผ
์ ั ก เพื่อ สร้าง

- อบต.จอมพระ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

พจม.

(3,000 บาท)
6. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

อบต.จอมพระ

อายุ 22 ปี, หญิง 1 คน

7. ติดตาม ดูแลและ

อสม.

อายุ 23 ปี) กาลังศึกษาอยู่

ให้คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ
8. มอบเมล็ดพันธุ ์/

- กพสม/กสพต.

ต้นพันธุผ
์ ั ก เพื่อ สร้างความ

- ปกครอง

มั่นคงทางอาหาร

- อบต.จอมพระ

9. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

- พช.

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ

- เกษตรตาบลจอมพระ

เศรษฐกิ จพอเพีย ง
10. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภาวัฒนธรรม

ผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

เกษตร

จอมพระ

มี ความมั่นคงในที่

- ปกครอง

เคร ือข่าย กทบ.

ความมั่นคงทางอาหาร
5. เง ินสงเคราะห์ครอบครัว

-ตกเกณฑ์ 2 ตัวชีว้ ด
ั

3. มอบเมล็ดพันธุ ์/ต้น
ความมั่นคงทางอาหาร

4. มอบถุ งยั งชีพ

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

ได้ แก่ ข้อ 8 ครัวเร ือน
อบต.จอมพระ

ยั งชีพผู้พิการ
อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

700 บาท/เดื อ น
- มี ลก
ู 2 คน (ชาย 1 คน

1. สร้างบ้าน

พิการ
สงเคราะห์ 3. สงเคราะห์ครอบครัว

- มี บัตรผู้พิการและบัตร
- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

หน่วยงาน

- ทีมพี่เลีย
้ ง
2. ซ่อ มแซมปรับปรุงบ้าน

- พิการทางร่างกาย
สวัสดิ การแห่งรัฐ

โครงการ

ครัวเร ือนต่อ ปี
-รายได้ เฉลีย
่
16,142 บาท/คน/ปี

-45แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา งตั น แสนดี บ้ า นเลขที่ 1 1 6 บ้ า นหนอ งขอ น หมู่ ที่ 2 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 66 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- เป็นผู้ปว่ ยเรอื้ รัง สุขภาพ

เฉลีย
่ ของคนใน

ไม่ แข็งแรง
- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ครัวเร ือนต่อ ปี(38,000

จาแนก
ประเภท

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

สงเคราะห์ 1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย นครัวเร ือน ทีมปฏิบัติการฯ/ทีมพี่
เลีย
้ ง
2. มอบถุ งยั งชีพ

บาท/คน/ปี)

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ
600 บาท/เดื อ น
- สมาชิก 2 คน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

- พิการทางร่างกายสุขภาพ
ไม่ แข็งแรง

โครงการ

หน่วยงาน

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

- อบต.จอมพระ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

- อบต.จอมพระ

- กศน.

ครัวเร ือนยากจน

- กศน.

ได้ แก่ ข้อ 22 รายได้

- ปกครอง

2. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

- ปกครอง

เฉลีย
่ ของคนใน

- พช.

และให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- อบต.จอมพระ

และให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนต่อ ปี

- ชมรมกานัน

ปลูกผั ก

ปลูกผั ก

-รายได้ เฉลีย
่

ผู้ใหญ่บ้าน
อสม.

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

เกษตรตาบลจอมพระ

25,000 บาท/คน/ปี
3. ติดตาม ดูแลเรอื่ ง

อสม.

สุขภาพ
4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

และให้ความรูเ้ รอื่ งการปลูกผั ก

ผู้สงู อายุ

5. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ อบต.จอมพระ

5. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้

อบต.จอมพระ

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ
700 บาท/เดื อ น
- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

7. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภาวัฒนธรรม

600 บาท/เดื อ น

ผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

8. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

พช.

เศรษฐกิ จพอเพีย ง

3. ติดตาม ดูแลเรอื่ ง

อสม.

สุขภาพ
อบต.จอมพระ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
อบต.จอมพระ

พิการ

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ

-ตกเกณฑ์ 1 ตัวชีว้ ด
ั

2. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

3. ติดตาม ดูแลเรอื่ งสุขภาพ

6. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

ครัวเร ือนยากจน

- มี บัตรผู้พิการ
- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน

- กพสม./กพสต.

- นางวัน แสนดี () อายุ
70 ปี

โครงการ

5. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

ผู้พิการ

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

จอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

-46แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย จา เร ิญ เงา งา ม บ้ า นเลขที่ 1 20 บ้ า นหนอ งขอ น หมู่ ที่ 2 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 68 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 21 คนอายุ

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

60 ปีขึ้นไป มี อ าชีพ

- พิการทางร่างกาย

และรายได้

จาแนก
ประเภท
พัฒนาได้

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย นครัวเร ือน - ทีมปฏิบัติการฯ

โครงการ
1. มอบถุ งยั งชีพ

- ทีมพี่เลีย
้ ง

หน่วยงาน

1. มอบถุ งยั งชีพ

อบต.จอมพระ

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

- เคร ือข่าย กทบ.
ต.จอมพระ
- พช.

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

2. เง ินสงเคราะห์

พมจ.

41,000 บาท/คน/ปี
2. เง ินสงเคราะห์

ครัวเร ือนยากจน

ครัวเร ือนยากจน

(2,000 บาท)

(2,000 บาท)

พมจ.

- กาชาด
3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ อบต.จอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

อบต.จอมพระ

5. เง ินสงเคราะห์ครัวเร ือน

พมจ.

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ
ผู้พิการ

ยากจน (2,000 บาท)
6. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

3. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

ไก่ ไข่

- กศน.

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

8. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

พช.

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย ง
9. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภาวัฒนธรรม

ผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

อบต.จอมพระ

ผู้พิการ

การปลูกผั ก
เกษตรตาบลจอมพระ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

- พช.

ปกครองอาเภอจอมพระ 4. สนับสนุนตลาด

ทางการเกษตร

อบต.จอมพระ

3. ส่งเสร ิมการเลีย
้ ง

และให้ความรูเ้ รอื่ ง
7. พัฒนาอาชีพ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ
ผู้สงู อายุ

อบต.จอมพระ

-ผ่ านเกณฑ์ 31
-รายได้ เฉลีย
่

- กาชาด
2. มอบถุ งยั งชีพ

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

ตัวชีว้ ด
ั

- พช.

600 บาท/เดื อ น
600 บาท/เดื อ น

- เคร ือข่าย กทบ.

โครงการ

ต.จอมพระ

- มี บัตรผู้พิการ
- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน

-47แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย จั น ทร์ เจร ิญยิ่ ง บ้ า นเลขที่ 1 47 บ้ า นหนอ งขอ น หมู่ ที่ 2 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 70 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- มี ความพิการทางจิตใจ

เฉลีย
่ ของคนใน

หร ือพฤติกรรม
- มี บัตรผู้พิการ

จาแนก
ประเภท
พัฒนาได้

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ
เลีย
้ ง

โครงการ
1. ส่งเสร ิมอาชีพ

บาท/คน/ปี)

- เกษตร

การเลีย
้ งกบ

- พช.

2. มอบถุ งยั งชีพ

- เคร ือข่าย

- เคร ือข่าย กทบ.ต.
จอมพระ

กทบ.ต.จอมพระ

- พช.
3. ส่งเสร ิมอาชีพเลีย
้ งไก่ ไข่

พช.

(5,000 บาท)

- สมาชิก 2 คน

4. เง ินสงเคราะห์กลุม
่

- นางลาพอง เจร ิญยิ่ ง

เปราะบาง (1,000)

พมจ.

3. เง ินสงเคราะห์กลุม
่

พมจ.

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

- ปกครอง

สร้างความมั่นคงทาง

- อบต.

อาหาร
5. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภาวัฒนธรรม

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

ผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

เกษตร

จอมพระ

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
600 บาท/เดื อ น

หน่วยงาน

1. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

ปกครองอาเภอ

สร้างความมั่นคงทาง

จอมพระ

6. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน
ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย ง

พช.

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้ เฉลีย
่

2. ส่งเสร ิมอาชีพ

- อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

- กศน.

- พมจ.
เปราะบาง (1,000)

(ภรรยา) อายุ 63 ปี
- เป็นผู้ปว่ ยเรอื้ รัง สุขภาพ

โครงการ

อาหาร
2. มอบถุ งยั งชีพ

700 บาท/เดื อ น

ไม่ แข็งแรง

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน

ครัวเร ือนต่อ ปี(38,000

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้พิการ
- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

หน่วยงาน

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย นครัวเร ือน ทีมปฏิบัติการฯ/ทีมพี่

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
700 บาท/เดื อ น

ปี 2566 "พอเพีย ง"

3. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

44,000 บาท/คน/ปี

-47แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางสาวสายทอง สุ ขแสวง บ้ า นเลขที่ 126 บ้ า นปลาเข็ ง หมู่ ที่ 3 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 62 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8

- จบการศึกษาชัน
้ ป.4

ครัวเร ือนมี ความ

- อาชีพทานา

มั่นคงในทีอ
่ ยู่

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

อาศัย และบ้านมี

600 บาท/เดื อ น
- สมาชิก 7 คน

จาแนก
ประเภท
พัฒนาได้

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น
ครัวเร ือน

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

-ทีมปฏิบัติการฯ/
ทีมพี่เลีย
้ ง

31 ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้ เฉลีย
่
50,000 บาท/คน/ปี

พัฒนาได้

1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

รายได้ เฉลีย
่ ของ
คนในครัวเร ือน
ต่อ ปี(38,000

ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์

สภาพคงทนถาวร
ตัวชีว้ ด
ั ที2
่ 2

ข้อ มู ล จปฐ.

- อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน
2. มอบถุ งยั งชีพ

- ปกครอง

บาท/คน/ปี)
3. ให้คาแนะนาดูแล

- อสม.

เรอื่ งสุขภาพ
4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

- ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร
5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
6. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

2. สนับสนุนตลาด

1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

- อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน
- ประธานสภา

2. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอจอม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

พระ

-48แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายผล ศร ีเพชร บ้ า นเลขที่ 14/1 บ้ า นปลาเข็ ง หมู่ ที่ 3 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มูลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 32 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8

- จบการศึกษาชัน
้ ป.4

ครัวเร ือนมีความ

- ได้รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

มั่นคงในทีอ
่ ยู่

800 บาท/เดือ น

สภาพคงทนถาวร

- สมาชิก 3 คน

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

(ลูก)
- อายุ 51 ปี
- อาชีพทานา
- มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พัฒนาได้

ปี 2565 "อยู่รอด"
โครงการ
1. ติดตามเยี่ย มเยี ย น

หน่วยงาน

- กาลังศึกษาอยู่ชน
ั้ ม. ต้น

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

-ทีมปฏิบัติการฯ/

ปี 2565
31 ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้เฉลีย
่
40,000 บาท/คน/ปี

พัฒนาได้

1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

รายได้เฉลีย
่ ของ

- อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

- อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

คนในครัวเร ือน
ต่อ ปี(38,000
บาท/คน/ปี)

ข้อ มูล จปฐ.
-ผ่านเกณฑ์

ครัวเร ือน

2. มอบถุงยั งชีพ

- ปกครอง

2. นายพิสษ
ิ ฐ์ วรรณศร ี (หลาน)
- อายุ 17 ปี

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

อาศัย และบ้านมี

- มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. นางสาวสายหยุ ด ศร ีเพชร

จาแนก
ประเภท

3. ให้คาแนะนาดูแล

- อสม.

เรอื่ งสุขภาพ
4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

- ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร
5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
6. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

2. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

2. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอจอม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

พระ

-49แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา งดวง แสนก ล้ า บ้ า นเลขที่ 1 20 บ้ า นดงบั ง หมู่ ที่ 4 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป
- อายุ 51 ปี จบการศึกษาชัน
้ ป.2
อ่ านเขีย นไม่ ได้

ปัญหา
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22
รายได้ เฉลีย
่ ของ

จาแนก
ประเภท
สงเคราะห์

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

หน่วยงาน
-ทีมปฏิบัติการฯ/

ครัวเร ือน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ
1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

- อบต.จอมพระ 1. ส่งเสร ิมอาชีพ

ครัวเร ือนยากจน

หน่วยงาน
- อบต.จอมพระ

แก่ ครัวเร ือนยากจน

ข้อ มู ล จปฐ.
ปี 2565
- ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั

- พิการ ตาบอด 1 ข้าง

คนในครัวเร ือน

-รายได้ เฉลีย
่

- อาชีพรับจ้างทัว่ ไป

ต่อ ปี(38,000

116,666.67

- ไม่ มีทอ
ี่ ยู่ อ าศัย เป็นของตนเอง ต้อ ง

บาท/คน/ปี)

บาท/ปี

เช่าบ้านอยู่

2. มอบถุ งยั งชีพ

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

- เคร ือข่าย

- มี ทก
ั ษะสามารถปลูกพืชผั กสวนครัว
ได้

กทบ.ต.จอมพระ
3. ให้คาแนะนาดูแล

- สมาชิก 6 คน

เรอื่ งสุขภาพ

- นางวงเดื อ น แสนกล้า (ภรรยา) อายุ

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

57 ปี จบการศึกษาชัน
้ ป.4 ไม่ มีอ าชีพ

เพื่อ สร้างความมั่นคง

- นายเทพนร ินทร์ เมื อ งมาก

ทางอาหาร

(บุตรชาย) อายุ 30 ปี จบการศึกษาชัน
้
ม.3 อาชีพรับจ้าง รายได้ วน
ั ละ 300
บาท
- สมาชิกทีเ่ หลือ (บุตร, หลาน) กาลัง
ศึกษาอยู่

ทีมพี่เลีย
้ ง

5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- อสม.
- ปกครอง

- พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
6. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

2. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

2. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

-50แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย มา ลย์ จิ น ดา ศร ี บ้ า นเลขที่ 283 บ้ า นดงบั ง หมู่ ที่ 4 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป
- อายุ 82 ปี จบการศึกษาชัน
้ ป.4

ปัญหา
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- พิการตาบอด และเป็นผู้ปว่ ยติดเตีย ง รายได้ เฉลีย
่ ของ
- มี บัตรกลุม
่ เปราะบาง (200 บาท)

คนในครัวเร ือน

- มี บัตรผู้พิการ (800 บาท)

ต่อ ปี(38,000

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ผู้สงู อายุ (800 บาท)

บาท/คน/ปี)

- สมาชิก 2 คน
- นายมาโนชย์ จินดาศร ี อายุ 47 ปี
จบการศึกษาชัน
้ ป.6 ไม่ มีอ าชีพและ
ไม่ มีรายได้ มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
- มี ทอ
ี่ ยู่ อ าศัย 3 งาน
- มี ทด
ี่ ิ นทากิ น 1 ไร่ 2 งาน
- มี ทก
ั ษะเลีย
้ งไก่ และทาการเกษตร
ทานาปลูกข้าว

จาแนก
ประเภท
สงเคราะห์

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

หน่วยงาน
-ทีมปฏิบัติการฯ/

ครัวเร ือน
2. มอบถุ งยั งชีพ

3. ให้คาแนะนาดูแล

- ปกครอง

- อสม.
- ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร
5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
6. สนับสนุนตลาด

โครงการ
1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

หน่วยงาน

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

2. สนับสนุนตลาด

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

- อบต.จอมพระ 1. ส่งเสร ิมอาชีพ

ครัวเร ือนยากจน

เรอื่ งสุขภาพ
4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

ปี 2566 "พอเพีย ง"

หน่วยงาน
- อบต.จอมพระ

แก่ ครัวเร ือนยากจน
- ประธานสภา

2. สนับสนุนตลาด

ข้อ มู ล จปฐ.
ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

-รายได้ เฉลีย
่
60,000 บาท/
คน/ปี

-51แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย สุ ว รรณ จิ น ดา ศร ี บ้ า นเลขที่ 386 บ้ า นดงบั ง หมู่ ที่ 4 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- เป็นผู้สงู อายุ

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 21 คน

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว
- จบการศึกษาชัน
้ ป.4

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ

ทีมปฏิบัติการฯ/

1. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ครัวเร ือน

ทีมพี่เลีย
้ ง

ชีพผู้สงู อายุ

มี อ าชีพและรายได้

2. มอบถุ งยั งชีพ

- ไม่ มีทด
ี่ ิ นทากิ น

3. ติดตาม ดูแลเรอื่ ง

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ 600 บาท/

สุขภาพ

- สามารถปลูกพืชผั กสวนครัวได้

โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

- อาชีพรับจ้างตัดหญ้า

เดื อ น

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

- อบต.

2. ติดตาม ดูแล

- ปกครอง

เรอื่ งสุขภาพ

หน่วยงาน
อบต.จอมพระ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ
1. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง
2. ติดตาม ดูแล

ปี 2565
- -ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั

อสม.

อสม.

3. มอบถุ งยั งชีพ

อบต.จอมพระ

3. มอบถุ งยั งชีพ

อบต.จอมพระ

ปกครอง

4. มอบเมล็ดพันธุ ์

อบต.จอมพระ

4. มอบเมล็ดพันธุ ์

อบต.จอมพระ

ผั ก เพื่อ สร้างความ

ผั ก เพื่อ สร้างความ

ทางอาหาร

มั่นคงทางอาหาร

มั่นคงทางอาหาร

พช.

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

ดาเนินชีว ิตตามหลัก

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

พอเพีย ง
6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

-รายได้ เฉลีย
่
50,000 บาท/

เรอื่ งสุขภาพ

เพื่อ สร้างความมั่นคง

5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

หน่วยงาน
อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
อสม.

ข้อ มู ล จปฐ.

คน/ปี

-52แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา ย ไ ชย า ฤ ก ษ์ ศ ร ี บ้ า นเลขที่ 495 บ้ า นดงบั ง หมู่ ที่ 4 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

้ ป.4
- อายุ 53 ปี จบการศึกษาชัน

ั ที่ 22
ตัวชีว้ ด

- สุขภาพไม่ แข็งแรง ปวดขาเดิ นไม่

่ ของ
รายได้ เฉลีย

สะดวก และมี โรคประจาตัว (ลมชัก )

คนในครัวเร ือน

- ความจาสมองไม่ ดี

ต่อ ปี(38,000

- ไม่ มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

บาท/คน/ปี)

ี่ ยู่ อ าศัย เป็นของตนเอง
- ไม่ มีทอ
(อาศัย อยู่ บ้านญาติ )
ี่ ิ นทากิ น 3 ไร่
- มี ทด
- สมาชิก 3 คน
- นางสุกั นยา พรมเป็นสุข (ภรรยา)
้ ป.2
อายุ 38 ปี จบการศึกษาชัน
ั ละ 250 บาท
อาชีพรับจ้าง รายได้ วน
(ไม่ แน่นอน) มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
- เด็ กหญิงสุนิสา ฤกษ์ศร ี (บุตรสาว)
ั้ ป.3
อาชีพ 9 ปี กาลังศึกษาอยู่ ชน

ปี 2565 "อยู่ รอด"

จาแนก
ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น
ครัวเร ือน

2. มอบถุ งยั งชีพ

หน่วยงาน
-ทีมปฏิบัติการฯ/
้ ง
ทีมพี่เลีย

- เคร ือข่าย
กทบ.ต.จอมพระ

3. ให้คาแนะนาดูแล

- อสม.

เรอื่ งสุขภาพ
์ ัก
4. มอบเมล็ดพันธุผ

- ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร
5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
6. สนับสนุนตลาด

- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ
1. สนับสนุนตลาด

หน่วยงาน
- ประธานสภา

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ
1. สนับสนุนตลาด

หน่วยงาน
- ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ข้อ มู ล จปฐ.
ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์
ั
31 ตัวชีว้ ด
่
-รายได้ เฉลีย
43,333.33
บาท/คน/ปี

-53แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางเสมย มณี ศร ี บ้ า นเลขที่ 59 บ้ า นศร ีจอมพระ หมู่ ที่ 5 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป
-อายุ ปี

ปัญหา

จาแนก
ประเภท

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ 2 ครัวเร ือนมี ความ
คน

มั่นคงในทีอ
่ ยู่

- สมาชิก 5 คน

อาศัย และบ้านมี

- มี ทด
ี่ ิ นทากิ น 3 ไร่

สภาพคงทนถาวร
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

1. ติดตามเยี่ ย ม

-ทีมปฏิบัติการฯ

-ตกเกณฑ์ 2 ตัวชีว้ ด
ั

เยี ย นครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

ได้ แก่ ข้อ 8
ครัวเร ือนมี ความ

พัฒนาได้

มั่นคงในทีอ
่ ยู่ อ าศัย
และบ้านมี สภาพ

พัฒนาได้

1. ติดตาม

อสม.

1. ติดตาม ดูแล

รายได้ เฉลีย
่ ของ

ดูแลและให้

และให้คาแนะนา

คนในครัวเร ือน

คาแนะนาเรอื่ ง

เรอื่ งสุขภาพของ

ต่อ ปี(38,000

สุขภาพของ

ผู้ปว่ ย

บาท/คน/ปี)

ผู้ปว่ ยติดเตีย ง

ติดเตีย ง

2. มอบถุ งยั งชีพ

เคร ือข่าย กทบ.ต.
จอมพระ

3. ติดตาม ดูแล

อสม.

และให้คาแนะนา
เรอื่ งสุขภาพ
ของผู้ปว่ ยติด
เตีย ง
4. รับไปอุ ปการะเลีย
้ บุงดู
ตรสาว (รับไป
อยู่ ด้วยที่ ม.4)

อสม.

คงทนถาวร และ

-54แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางทอง สายบุ ต ร บ้ า นเลขที่ 66 บ้ า นศร ีจอมพระ หมู่ ที่ 5 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- สุขภาพไม่ แข็งแรง เป็น

รายได้ เฉลีย
่ ของ

ผู้ปว่ ยติดเตีย ง

จาแนก
ประเภท
สงเคราะห์

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

หน่วยงาน
อสม.

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ
1. ติดตาม ดูแล

หน่วยงาน
อสม.

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

1. ติดตามเยี่ ย ม

-ทีมปฏิบัติการฯ

1. ติดตาม

-ตกเกณฑ์ 2 ตัวชีว้ ด
ั

เยี ย นครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

ดูแลและให้

และให้คาแนะนา

คนในครัวเร ือน

คาแนะนาเรอื่ ง

เรอื่ งสุขภาพของ

ครัวเร ือนมี ความ

ต่อ ปี(38,000

สุขภาพของ

ผู้ปว่ ย

มั่นคงในทีอ
่ ยู่ อ าศัย

บาท/คน/ปี)

ผู้ปว่ ยติดเตีย ง

ติดเตีย ง

และบ้านมี สภาพ

ได้ แก่ ข้อ 8

คงทนถาวร และ
ข้อ 22 รายได้ ของ
คนในครัวเร ือนต่อ ปี
-รายได้ เฉลีย
่
21,600 บาท/คน/ปี
2. มอบถุ งยั งชีพ

เคร ือข่าย กทบ.ต.
จอมพระ

3. ติดตาม ดูแล

อสม.

และให้คาแนะนา
เรอื่ งสุขภาพ
ของผู้ปว่ ยติด
เตีย ง
4. รับไปอุ ปการะเลีย
้ บุงดู
ตรสาว (รับไป
อยู่ ด้วยที่ ม.4)

-55แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายว ชิ ั ย จิ น ดาศร ี บ้ า นเลขที่ 9999/7 บ้ า นศร ีจอมพระ หมู่ ที่ 5 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- สุขภาพไม่ แข็งแรง เป็น

รายได้ เฉลีย
่ ของ

ผู้ปว่ ยติดเตีย ง

จาแนก
ประเภท
สงเคราะห์

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย ม

-ทีมปฏิบัติการฯ

1. ติดตาม

เยี ย นครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

ดูแลและให้

และให้คาแนะนา

คนในครัวเร ือน

คาแนะนาเรอื่ ง

เรอื่ งสุขภาพของ

ต่อ ปี(38,000

สุขภาพของ

ผู้ปว่ ย

บาท/คน/ปี)

ผู้ปว่ ยติดเตีย ง

ติดเตีย ง

2. มอบถุ งยั งชีพ

เคร ือข่าย กทบ.ต.
จอมพระ

3. ติดตาม ดูแล

อสม.

และให้คาแนะนา
เรอื่ งสุขภาพ
ของผู้ปว่ ยติด
เตีย ง
4. รับไปอุ ปการะเลีย
้ บุงดู
ตรสาว (รับไป
อยู่ ด้วยที่ ม.4)

อสม.

1. ติดตาม ดูแล

หน่วยงาน
อสม.

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์ ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้ เฉลีย
่
38,000 บาท/คน/ปี

-56แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายสุ นั ย หมอยา บ้ า นเลขที่ 12 บ้ า นกระทุ่ ม หมู่ ที่ 6 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 57 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 20 คน

- อาชีพรับจ้าง

อายุ 15-59 ปี

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

มี อ าชีพและรายได้

- สมาชิก 3 คน

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

2565

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

ทีมปฏิบัติการฯ/

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

เกษตร

1. ส่งเสร ิม

ครัวเร ือน

ทีมพี่เลีย
้ ง

การเลีย
้ งสัตว์แก่

ตาบลจอม

อาชีพแก่

ตัวชีว้ ด
ั ได้ แก่ ข้อ

ครัวเร ือนยากจน

พระ

ครัวเร ือนยากจน

25 คนในครัวเร ือน

- ปกครอง

2. เง ินสงเคราะห์

พมจ.

2. สนับสนุน

ประธานสภาวัฒนธรรม

ไม่
สบ
ู บุหเรฉลี
ี่ ย
-รายได้
่

- พมจ.

ครัวเร ือนยากจน

ตลาดจาหน่าย

อาเภอจอมพระ

283,000 บาท/

2. มอบถุ งยั งชีพ

1. นายพิทก
ั ษ์ หมอยา (ลูก)
- อายุ 19 ปี

ผลผลิตทาง

- กาลังศึกษาอยู่ ชน
ั้ ม.6

การเกษตร

2. นายทว ีศักดิ์ หมอยา (ลูก)

ข้อ มู ล จปฐ. ปี

3. ให้คาแนะนาดูแลเรอื่ ง

อสม.

3. ซ่อ มแซมบ้าน

ปกครอง

ปกครอง

4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

เพื่อ สร้างความมั่นคง

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางอาหาร

ทางการเกษตร

อาเภอ

- อายุ 17 ปี

สุขภาพ

- กาลังศึกษาอยู่ ชน
ั้ ม.5

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

จอมพระ
5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

พช.

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ
6. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภา

ผลผลิตทางการเกษตร

วัฒนธรรม
อาเภอจอมพระ

ทต.จอมพระ

-ตกเกณฑ์ 1

คน/ปี

-57แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางนา พิ ม พ์ ง าม บ้ า นเลขที่ 14 บ้ า นกระทุ่ ม หมู่ ที่ 6 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 79 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 21 คน

- เป็นผู้สงู อายุ

อายุ 60 ปีขึ้นไป

- ไม่ มีทด
ี่ ิ นทากิ น

มี อ าชีพและรายได้

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

ทีมปฏิบัติการฯ/

1. สนับสนุนเบีย
้

ครัวเร ือน

ทีมพี่เลีย
้ ง

ยั งชีพผู้สงู อายุ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

ทต.จอมพระ 1. สนับสนุนเบีย
้

ทต.จอมพระ

ยั งชีพผู้สงู อายุ

ปี 2565
-ตกเกณฑ์ 2
ตัวชีว้ ด
ั ได้ แก่ ข้อ
24 คนในครัวเร ือน

2. มอบถุ งยั งชีพ

700 บาท/เดื อ น

- ทต.จอมพระ

2. ติดตาม ดูแล

- ปกครอง

เรอื่ งสุขภาพ

อสม.

2. ติดตาม ดูแล

อสม.

เรอื่ งสุขภาพ

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

3. ติดตาม ดูแลเรอื่ งสุขภาพ

อสม.

3. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ 3. มอบถุ งยั งชีพ

- สมาชิก 2 คน

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

ปกครอง

4. เง ินสงเคราะห์

พมจ.

1. นายว ิชา พิมพ์งาม (ลูก)

หน่วยงาน

ข้อ มู ล จปฐ.

25 คนในครัวเร ือน
ทต.จอมพระ

4. เง ินสงเคราะห์ พมจ.

เพื่อ สร้างความมั่นคง

- อายุ 50 ปี

ทางอาหาร

- จบการศึกษาชัน
้ ป.4

5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ไม่ ดื่มสุรา และข้อ
ไม่ สบ
ู บุหร ี่
-รายได้ เฉลีย
่
88,200 บาท/คน/ปี

พช.

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา 5. สนับสนุน

ประธานสภาวัฒนธรรม

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ตลาดจาหน่าย

อาเภอจอมพระ

เศรษฐกิ จพอเพีย ง

ทางการเกษตร

อาเภอ

ผลผลิตทาง

จอมพระ

การเกษตร

6. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภา

ผลผลิตทางการเกษตร

วัฒนธรรม
อาเภอจอมพระ

-58แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายเบ้ า สร้อ ยจิ ต ร บ้ า นเลขที่ 18 บ้ า นกระทุ่ ม หมู่ ที่ 6 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 89 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 21 คน

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
- ไม่ ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

ทีมปฏิบัติการฯ/

1. สนับสนุนเบีย
้

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ครัวเร ือน

ทีมพี่เลีย
้ ง

ยั งชีพผู้สงู อายุ

มี อ าชีพและรายได้

2. มอบถุ งยั งชีพ

- อบต.

2. ติดตาม ดูแล

- ปกครอง

เรอื่ งสุขภาพ

ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

หน่วยงาน
ทต.จอมพระ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ
1. สนับสนุนเบีย
้

หน่วยงาน
ทต.จอมพระ

ยั งชีพผู้สงู อายุ
อสม.

2. ติดตาม ดูแล

1. นายตุย สร้อ ยจิตร (ภรรยา)

อสม.

เรอื่ งสุขภาพ

อสม.

3. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ

3. มอบถุ งยั งชีพ

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ั ก เพื่อ

ปกครอง

4. เง ินสงเคราะห์

พมจ.

4. เง ินสงเคราะห์ พมจ.

พช.

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

5. สนับสนุน

ประธานสภาวัฒนธรรม

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ตลาดจาหน่าย

อาเภอจอมพระ

เศรษฐกิ จพอเพีย ง

ทางการเกษตร

อาเภอจอม

ผลผลิตทาง

พระ

การเกษตร

สร้างความมั่นคงทางอาหาร

-ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

700 บาท/เดื อ น
-มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
2. นายบัณฑิต สร้อ ยจิตร (ลูก)
-อายุ 41 ปี

6. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภา

-อาชีพทานา

ผลผลิตทางการเกษตร

วัฒนธรรม

-ไม่ มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
3. นางศุภลักษณ์ สร้อ ยจิตร
(ลูกสะใภ้) อายุ 42 ปี
4. เด็ กชายกฤษณะ สร้อ ยจิตร
อายุ 15 ปี กาลังศึกษาชัน
้ ม.3
เด็ กชายพีรพัฒน์ สร้อ ยจิตร
(หลาน) อายุ 10 ปี กาลัง
ศึกษาชัน
้ ป.4

อาเภอจอมพระ

24
คนในครั
-รายได้
เฉลีย
่ วเร ือน
78,500 บาท/คน/ปี

3. ติดตาม ดูแลเรอื่ งสุขภาพ

-อายุ 75 ปี

ปี 2565
-ตกเกณฑ์ 1
ตัวชีว้ ด
ั ได้ แก่ ข้อ

700 บาท/เดื อ น
- สมาชิก 6 คน

ข้อ มู ล จปฐ.

อบต.จอมพระ

-59แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางสวน ฤกษ์ ศร ี บ้ า นเลขที่ 22 บ้ า นกระทุ่ ม หมู่ ที่ 6 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 83 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 21 คน

- เป็นผู้สงู อายุ
- สุขภาพไม่ แข็งแรง

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

ทีมปฏิบัติการฯ/

1. สนับสนุนเบีย
้

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ครัวเร ือน

ทีมพี่เลีย
้ ง

ยั งชีพผู้สงู อายุ

มี อ าชีพและรายได้

2. มอบถุ งยั งชีพ

- สมาชิก 2 คน

- ทต.จอมพระ

2. ติดตาม ดูแล

- ปกครอง

เรอื่ งสุขภาพ

หน่วยงาน
ทต.จอมพระ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ
1. สนับสนุนเบีย
้

หน่วยงาน

ยั งชีพผู้สงู อายุ
อสม.

2. ติดตาม ดูแล

อสม.

เรอื่ งสุขภาพ

3. ติดตาม ดูแลเรอื่ งสุขภาพ

อสม.

3. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ

3. มอบถุ งยั งชีพ

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ั ก เพื่อ

ปกครอง

4. เง ินสงเคราะห์

พมจ.

4. เง ินสงเคราะห์ พมจ.

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

สร้างความมั่นคงทางอาหาร
พช.

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

5. สนับสนุน

ประธานสภาวัฒนธรรม

ชีว ิตตามหลักปรัชญาของ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ตลาดจาหน่าย

อาเภอจอมพระ

เศรษฐกิ จพอเพีย ง

ทางการเกษตร

อาเภอจอม

ผลผลิตทาง

พระ

การเกษตร

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ
800 บาท/เดื อ น

6. สนับสนุนตลาดจาหน่าย

ประธานสภา

ผลผลิตทางการเกษตร

วัฒนธรรม
อาเภอจอมพระ

-รายได้ เฉลีย
่
58,000 บาท/คน/ปี

- ไม่ มีทด
ี่ ิ นทากิ น

5. ให้ความรูเ้ รอื่ งการดาเนิน

ปี 2565

ทต.จอมพระ

- ไม่ มีรายได้

1 คน

ข้อ มู ล จปฐ.

ทต.จอมพระ

-60แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางสร้อ ย สุ ข แสวง บ้ า นเลขที่ 101 บ้ า นขาม หมู่ ที่ 7 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มูลทัว่ ไป

ปัญหา

จาแนก

ปี 2565 "อยู่รอด"

ประเภท

โครงการ

สงเคราะห์

1. ติดตามเยี่ย ม

ปี 2566 "พอเพีย ง"

หน่วยงาน

รายได้เฉลีย
่ ของ

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ตัวชีว้ ด
ั ได้แก่

คนในครัวเร ือน

สุขภาพของผู้ปว่ ยติด

สุขภาพของผู้ปว่ ย

ข้อ 22 รายได้

- ไม่สามารถประกอบ

ต่อ ปี(38,000

เตีย ง

ติดเตีย ง

เฉลีย
่ ของคนใน

บาท/คน/ปี)

2. มอบถุงยั งชีพ

-เคร ือข่าย กทบ.ต.
จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ 600 บาท/

2. เง ินสงเคราะห์

-พมจ.

2. เง ินสงเคราะห์

-พมจ.

ครัวเร ือน

-สภาองค์กรชุมชน

ครัวเร ือน

-สภาองค์กรชุมชน

- ชมรมกานัน

เดือ น และเบีย
้ ยั งชีพผู้

-กาชาด

ผู้ใหญ่บ้าน ต.จอมพระ

พิการ 800 บาท/เดือ น

-กาชาด

-เคร ือข่าย กทบ.ต.

- อบต.จอมพระ

- มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เคร ือข่าย กทบ.ต.

จอมพระ

จอมพระ

- พช.

- มีทด
ี่ ินทากิ น 3 ไร่

3. ติดตาม ดูแลและ

- มีรายได้จากลูกส่งมา

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

สุขภาพ

สุขภาพ

สุขภาพ

ให้ 1,000 บาท/เดือ น

อสม.

ข้อ มูล จปฐ. ปี 2565

- พิการ 1 คน

- มีรายได้จากเบีย
้ ยั ง

1. ติดตาม ดูแลและ

หน่วยงาน

- สมาชิก 2 คน

อาชีพได้

อสม.

ปี 2567 "ยั่งยื น"
โครงการ

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

พี่เลีย
้ ง

1. ติดตาม ดูแลและ

หน่วยงาน

- อายุ 64 ปี

เยี ย นครัวเร ือน

-ทีมปฏิบัติการฯ -ทีม

โครงการ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อสม.

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
5. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อบต.จอมพระ

ทางอาหาร
ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง

5. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง
ชีพผู้พิการ

ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง
7. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อสม.

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ

ชีพผู้พิการ
6. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

3. ติดตาม ดูแลและ

พช.

3. ติดตาม ดูแลและ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อสม.

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
อบต.จอมพระ

5. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง
ชีพผู้พิการ

อบต.จอมพระ

-ตกเกณฑ์ 1

ครัวเร ือนต่อ ปี
-รายได้เฉลีย
่
33,500 บาท/คน/ปี

-61แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางสาววราภรณ์ ศร ีเพชร บ้ า นเลขที่ 103 บ้ า นขาม หมู่ ที่ 7 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท

โครงการ

พัฒนาได้

1. ติดตามเยี่ ย ม

ครัวเร ือนมี ความ

เยี ย นครัวเร ือน

ปี 2566 "พอเพีย ง"

หน่วยงาน

โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

ข้อ มู ล จปฐ. ปี 2565

-ทีมปฏิบัติการฯ /
ทีมพี่เลีย
้ ง

มั่นคงในทีอ
่ ยู่
อาศัย และบ้านมี
สภาพคงทนถาวร
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

พัฒนาได้

2. ปรับปรุง

รายได้ เฉลีย
่ ของ

สภาพแวดล้อ มทีอ
่ ยู่

คนในครัวเร ือน

อาศัย

-ทีมปฏิบัติการฯ /
ทีมพี่เลีย
้ ง

ต่อ ปี(38,000
บาท/คน/ปี)

1. ติดตาม ดูแลและ

อสม.

1. ติดตาม ดูแลและ

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

สุขภาพของผู้ปว่ ยติด

สุขภาพของผู้ปว่ ย

เตีย ง

ติดเตีย ง

อสม.

-ผ่ านเกณฑ์ 31
ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้ เฉลีย
่
41,933.33 บาท/
คน/ปี

2. มอบถุ งยั งชีพ

เคร ือข่าย กทบ.ต.จอม
พระ

3. ติดตาม ดูแลและ

อสม.

ให้คาแนะนาเรอื่ ง
สุขภาพของผู้ปว่ ยติด
เตีย ง
4. รับไปอุ ปการะเลีย
้ งดู บุตรสาว (รับไปอยู่
ด้ วยที่ ม.4)

-62แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางบั ว สุ ขแสวง บ้ า นเลขที่ 113 บ้ า นโนนสั งข์ หมู่ ที่ 8 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 64 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8 ครัวเร ือน

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
พัฒนาได้

โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

- ทีมปฏิบัติการฯ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

มี ความมั่นคงในทีอ
่ ยู่

ครัวเร ือน

- ทีมพี่เลีย
้ ง

ครัวเร ือนยากจน

- อาชีพทานา

อาศัย และบ้านมี

2. ซ่อ มแซมปรับปรุง

อบต.จอมพระ

2. สนับสนุนเบีย
้

- มี ทก
ั ษะการเลีย
้ งไหม

สภาพคงทนถาวร

ทีอ
่ ยู่ อ าศัย

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

เฉลีย
่ ของคนใน

600 บาท/เดื อ น

ครัวเร ือนต่อ ปี

พัฒนาได้

3. มอบถุ งยั งชีพ

หน่วยงาน
อบต.จอมพระ

3. มอบถุ งยั งชีพ

โครงการ
1. ส่งเสร ิมอาชีพ

หน่วยงาน
อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน
อบต.จอมพระ

ยั งชีพผู้สงู อายุ
- ชมรมกานัน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

2. สนับสนุนเบีย
้
3. มอบถุ งยั งชีพ

อบต.จอมพระ
อบต.จอมพระ

(38,000 บาท/คน/ปี)
5. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

- เกษตรตาบลจอมพระ 4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

- เกษตรตาบล

-กศน.ตาบลจอมพระ

-กศน.ตาบล

-กศน.ตาบล

- พช.

- พช.

- พช.

อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
6. ติดตาม ดูแลและ

อสม.

ให้คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ
7. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

- พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก

- เกษตรตาบลจอมพระ

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
8. สนับสนุนตลาด

ประธานสภาวัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

-รายได้ เฉลีย
่
42,000บาท/คน/ปี

ผู้ใหญ่บ้าน
4. มอบเมล็ดพันธุผ
์ ัก

ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั

ยั งชีพผู้สงู อายุ
อบต.จอมพระ

ข้อ มู ล จปฐ.

- เกษตรตาบล

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

-63แผนก า รให้ ค วา มช่ ว ย เหลื อ ครัว เร ือ นย า ก จน
นา งสุ กั ญญา ศร ีเอ ก บ้ า นเลขที่ 44 บ้ า นโนนก ลา ง หมู่ ที่ 9 ตา บลจอ มพระ อา เภอ จอ มพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 67 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- มี สมาชิก 2 คน
- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
พัฒนาได้

โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

-ทีมปฏิบัติการฯ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

เฉลีย
่ ของคนใน

ครัวเร ือน ให้คาแนะนา

-ทีมพี่เลีย
้ ง

แก่ ครัวเร ือนยากจน

ครัวเร ือนต่อ ปี

ในการประกอบอาชีพ

(38,000 บาท/คน/ปี)

2. มอบถุ งยั งชีพ

-อบต.จอมพระ

- มี โรคประจาตัว (เบาหวาน
3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

- ไม่ มีทด
ี่ ิ นทากิ น

ผู้สงู อายุ
4. ติดตาม ดูแลและให้

-อบต.จอมพระ

โครงการ
1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

หน่วยงาน

ปี 2565

-อบต.จอมพระ

-ผ่ านเกณฑ์ 31

ครัวเร ือนยากจน

ตัวชีว้ ด
ั

-อบต.จอมพระ

2. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

2. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

40,000 บาท/

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

คน/ปี

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

-อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
-อสม.

4. ติดตาม ดูแล

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง
4. ติดตาม ดูแลและ

และให้คาแนะนา

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ดูแลรักษาสุขภาพ

เรอื่ งการดูแลรักษา

การดูแลรักษา

สุขภาพ

สุขภาพ

5. มอบเมล็ดพันธุ ์/ต้น

-เกษตรตาบล

พันธุผ
์ ัก

-พช.

6. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

-พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
-กศน.จอมพระ

อาหาร
8. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

-อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
-อสม.

คาแนะนาเรอื่ งการ

7. อบรมการแปรรูป

ข้อ มู ล จปฐ.

-รายได้ เฉลีย
่

600 บาท/เดื อ น
และมะเร็งเต้านม)

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

-อสม.

-64แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางเสมื อ น ยอดรัก บ้ า นเลขที่ 49 บ้ า นโคกเพร็ด หมู่ ที่ 11 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มูลทัว่ ไป

ปัญหา
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22
รายได้เฉลีย
่ ของ

จาแนก

ปี 2565 "อยู่รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ

หน่วยงาน

โครงการ

1. ติดตามเยี่ย มเยี ย น

-ทีมปฏิบัติการฯ 1. ติดตาม ดูแลและ

ครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

คนในครัวเร ือน
ต่อ ปี(38,000

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน
อสม.

ปี 2567 "ยั่งยื น"
โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและ

ตัวชีว้ ด
ั 2 ตัว

สุขภาพ

สุขภาพ

ได้แก่ ข้อ 24

2. มอบถุงยั งชีพ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

บาท/คน/ปี)

- ชุมชนบ้านปะ

2. มอบถุงยั งชีพ

- อบต.จอมพระ

อบต.จอมพระ

ผู้พิการ

-ตกเกณฑ์

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

ชุมชนบ้านปะ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อสม.

ปี 2565

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

2. มอบถุงยั งชีพ

ผู้สงู อายุ

หน่วยงาน

ข้อ มูล จปฐ.

อบต.จอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

- ชุมชนบ้านปะ

คนในครัวเร ือน

- อบต.จอมพระ

ไม่ดื่มสุรา และ

อบต.จอมพระ

ข้อ 25 คนใน

ชีพผู้สงู อายุ

ชีพผู้สงู อายุ

ครัวเร ือนไม่สบ
ู

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ อบต.จอมพระ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ อบต.จอมพระ

บุหร ี่

ผู้พิการ

ผู้พิการ

-รายได้เฉลีย
่
50,000 บาท/

5. ติดตาม ดูแลและให้

อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

ปกครอง

เพื่อ สร้างความ

ของผู้ปว่ ยติดเตีย ง
6. มอบเมล็ดพันธุ์

5. มอบเมล็ดพันธุ์

ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง

มั่นคงทางอาหาร

ทางอาหาร

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

เพื่อ สร้างความมั่นคง

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางอาหาร

ทางการเกษตร

จอมพระ

ทางการเกษตร

จอมพระ

7. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

ปกครอง

5. มอบเมล็ดพันธุ์

พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
8. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

คน/ปี

-65แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายคู ณ สุ ขไกร บ้ า นเลขที่ 19 บ้ า นปะ หมู่ ที่ 12 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 79 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

รายได้ เฉลีย
่ ของ

- เป็นผู้สงู อายุ และ

คนในครัวเร ือน

พิการทางการมองเห็น
- มี บัตรผู้สงู อายุ

ต่อ ปี(38,000

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น
ครัวเร ือน

หน่วยงาน
-ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลีย
้ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน
อสม.

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและให้

ข้อ มู ล จปฐ.
หน่วยงาน

อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

2. มอบถุ งยั งชีพ

ชุมชนบ้านปะ

2. มอบถุ งยั งชีพ

บาท/คน/ปี)

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ผู้สงู อายุ

- มี รายได้ จากเบีย
้ ยั งชีพ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

ผู้สงู อายุ 800 บาท/เดื อ น

ผู้พิการ

และเบีย
้ ผู้พิการ 700 บาท/

5. ติดตาม ดูแลและให้

เดื อ น

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

อบต.จอมพระ

- ชุมชนบ้านปะ

อบต.จอมพระ

2. มอบถุ งยั งชีพ

อสม.

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง

อบต.จอมพระ

5. เง ินสงเคราะห์

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ
5. เง ินสงเคราะห์

(38,000
บาท/น/ปี)

อบต.จอมพระ

ผู้พิการ
พมจ.

ในครัวเร ือน

- อบต.จอมพระ ต่อ ปี

และ ข้อ 25
คนใน

พมจ.

ครัวเร ือนไม่
สูบบุหร ี่
-รายได้ เฉลีย
่

ปกครอง

30,000
บาท/คน/ปี

อาหาร
ดาเนินชีว ิตตามหลัก

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

- ชุมชนบ้านปะ

ผู้สงู อายุ

ผู้พิการ

เพื่อ สร้างความมั่นคงทาง
7. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ

ของผู้ปว่ ยติดเตีย ง
6. มอบเมล็ดพันธุ ์

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

-ตกเกณฑ์ข้อ
เฉลีย
่ ของคน

- อบต.จอมพระ
3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

ปี 2565
22 รายได้

สุขภาพ

- มี บัตรผู้พิการ

-

ปี 2566 "พอเพีย ง"

พช.

-66แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายสะไบ หาสุ ข บ้ า นเลขที่ 76 บ้ า นปะ หมู่ ที่ 12 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

1 .นา งสะไ บ หา สุ ข

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- อายุ 73 ปี

รายได้ เฉลีย
่ ของ

- เป็นผู้สงู อายุ และพิการ

คนในครัวเร ือน

ทางการได้ ยิ นหร ือสือ
่

ต่อ ปี(38,000

ความหมาย

บาท/คน/ปี)

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น
ครัวเร ือน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

-ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลีย
้ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน
อสม.

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและให้

หน่วยงาน
อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

2. มอบถุ งยั งชีพ

ชุมชนบ้านปะ

2. มอบถุ งยั งชีพ

ได้ แก่ ข้อ 24
- ชุมชนบ้านปะ

2. มอบถุ งยั งชีพ

- อบต.จอมพระ
3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐและ

ผู้สงู อายุ

มี บัตรผู้พิการ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

2. นา ย พั ฒ น์ สิ ท ธิ ก ฎ

ผู้พิการ

อบต.จอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
อบต.จอมพระ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

5. ติดตาม ดูแลและให้

5. มอบเมล็ดพันธุ ์

- จบการศึกษา ม.3

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

เพื่อ สร้างความมั่นคง

เพื่อ สร้างความมั่นคง

- อาชีพรับจ้างทัว่ ไป

ของผู้ปว่ ยติดเตีย ง

ทางอาหาร

ทางอาหาร

- เป็นผู้ปว่ ยเรอื้ รัง

6. มอบเมล็ดพันธุ ์

อบต.จอมพระ

บาท/คน/ปี

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

เพื่อ สร้างความมั่นคงทาง

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรม

อาหาร

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

เกษตร

อาเภอจอมพระ

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
8. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

เกษตร

จอมพระ

-รายได้ เฉลีย
่
50,000

ประธานสภา

พช.

ในครัวเร ือน
ไม่ สบ
ู บุหร ี่

ปกครอง

6. สนับสนุนตลาด

7. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

ดื่มสุรา และ
ข้อ 25 คน

ผู้พิการ
ปกครอง

คนใน

- อบต.จอมพระ ครัวเร ือนไม่

- อายุ 46 ปี

ปกครอง

5. มอบเมล็ดพันธุ ์

- ชุมชนบ้านปะ

ผู้สงู อายุ

ผู้พิการ
อสม.

ปี 2565
-ตกเกณฑ์
ตัวชีว้ ด
ั 2 ตัว

สุขภาพ

- รายได้ น้อ ย

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ข้อ มู ล จปฐ.

-67แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางจา ปา สุ ข ไกร บ้ า นเลขที่ 169 บ้ า นปะ หมู่ ที่ 12 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มูลทัว่ ไป

ปัญหา

1 .นา งจา ปา สุ ข ไ ก ร

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- อายุ 76 ปี

รายได้เฉลีย
่ ของ

- เป็นผู้สงู อายุ

คนในครัวเร ือน

- มีบัตรผู้สงู อายุ

ต่อ ปี(38,000

- มีรายได้จากเบีย
้ ยั งชีพ

บาท/คน/ปี)

จาแนก

ปี 2565 "อยู่รอด"

ประเภท
สงเคราะห์

โครงการ
1. ติดตามเยี่ย มเยี ย น
ครัวเร ือน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

-ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลีย
้ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและ

ปี 2567 "ยั่งยื น"

หน่วยงาน
อสม.

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและให้

ข้อ มูล จปฐ.
หน่วยงาน

อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

ปี 2565
-ผ่านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั

สุขภาพ
2. มอบถุงยั งชีพ

-ชุมชนบ้านปะ

2. มอบถุงยั งชีพ

-อบต.จอมพระ

- ชุมชนบ้านปะ

2. มอบถุงยั งชีพ

- อบต.จอมพระ

- ชุมชนบ้านปะ
- อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ 700 บาท/เดือ น

-รายได้เฉลีย
่
40,000
บาท/คน/ปี

- ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. ติดตาม ดูแลและให้

2. เด็ ก หญิ ง สุ ณิ ษ า พิ ล า ดี

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

- อายุ 8 ปี

ผู้สงู อายุ

- กาลังศึกษาอยู่ชน
ั้ ป.2

4. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อสม.

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
อบต.จอมพระ

4. เง ินสงเคราะห์

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
พมจ.

4. เง ินสงเคราะห์

พมจ.

อบต.จอมพระ

5. มอบเมล็ดพันธุ์

อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
5. มอบเมล็ดพันธุ์

-กองทุนหมู่บ้านปะ 5. มอบเมล็ดพันธุ์

เพื่อ สร้างความมั่นคงทาง

-ปกครอง

อาหาร
6. มอบเมล็ดพันธุ์

เพื่อ สร้างความมั่นคง

ทางอาหาร

ทางอาหาร

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

6. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

เพื่อ สร้างความมั่นคงทาง

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรม

อาหาร

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

เกษตร

อาเภอจอมพระ

7. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

ปกครอง

เพื่อ สร้างความมั่นคง

พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
8. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

เกษตร

จอมพระ

-68แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายสิ ทธิ ช ั ย เจร ิญยิ่ ง บ้ า นเลขที่ 9999/23 บ้ า นปะ หมู่ ที่ 12 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท

ปี 2565

อบต.จอมพระ

-ผ่ านเกณฑ์

ทีมพี่เลีย
้ ง

ครัวเร ือนยากจน

- สมาชิก 4 คน จาแนกป็น

คนในครัวเร ือน

2. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

พช.

2. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

2. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

วัย แรงงาน 3 คน และ

ต่อ ปี(38,000

ดาเนินชีว ิตตามหลัก

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรม

นักศึกษา 1 คน

บาท/คน/ปี)

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

เกษตร

อาเภอจอมพระ

อาหาร
4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

เกษตร

จอมพระ

1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

หน่วยงาน

ครัวเร ือน

เพื่อ สร้างความมั่นคงทาง

อบต.จอมพระ

โครงการ

รายได้ เฉลีย
่ ของ

ปกครอง

1. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

หน่วยงาน

- อาชีพทานา

พอเพีย ง
3. มอบเมล็ดพันธุ ์

-ทีมปฏิบัติการฯ -

โครงการ

ข้อ มู ล จปฐ.

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

2 คน

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

- อายุ 49 ปี

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

พัฒนาได้

โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"

ครัวเร ือนยากจน

31 ตัวชีว้ ด
ั
-รายได้ เฉลีย
่
155,000
บาท/คน/ปี

-69แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายบุ ญ มา เจร ิญยิ่ ง บ้ า นเลขที่ 9999/32 บ้ า นปะ หมู่ ที่ 12 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 73 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- สมาชิก 4 คน เป็นผู้สงู อายุ

รายได้ เฉลีย
่ ของ

2 คน วัย แรงงาน 1 คน และ

คนในครัวเร ือน

วัย เร ียน 1 คน
- นางร่ม เจร ิญยิ่ ง (ภรรยา)

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
พัฒนาได้

โครงการ
1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น
ครัวเร ือน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
หน่วยงาน

-ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลีย
้ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน
อสม.

ให้คาแนะนาเรอื่ ง

โครงการ
1. ติดตาม ดูแลและให้

ข้อ มู ล จปฐ.
หน่วยงาน

อสม.

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

สุขภาพ

ต่อ ปี(38,000

2. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

บาท/คน/ปี)

ผู้สงู อายุ

อบต.จอมพระ

2. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

2. ส่งเสร ิมอาชีพแก่

อบต.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

3. ติดตาม ดูแลและให้
คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

รับจ้างทัว่ ไป

ของผู้ปว่ ยติดเตีย ง

80,000

4. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

อสม.

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั ง

อบต.จอมพระ

ชีพผู้สงู อายุ
พช.

3. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

อบต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ

4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

(หลาน) อายุ 10 ปี กาลัง

ดาเนินชีว ิตตามหลัก

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรม

ศึกษาอยู่ ชน
ั้ ป.2

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

เกษตร

อาเภอจอมพระ

- มี บัตรผู้สงู อายุ 2 คน
- มี รายได้ จากเบีย
้ ยั งชีพ
ผู้สงู อายุ จานวน 2 คนๆ ละ
600 บาท/เดื อ น

-รายได้ เฉลีย
่
บาท/คน/ปี

(ลูกสาว) อายุ 37 ปี อาชีพ
- เด็ กหญิงสาลิณี เจร ิญยิ่ ง

-ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั

อายุ 63 ปี
- นางสาวสุขกั นยา เจร ิญยิ่ ง

ปี 2565

พอเพีย ง

-70แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางแววพร ปานสิ งห์ บ้ า นเลขที่ 123 บ้ า นศร ีดงบั ง หมู่ ที่ 13 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 59 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

- อาชีพค้ าขาย

เฉลีย
่ ของคนใน

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ครัวเร ือนต่อ ปี

- มี สมาชิก 4 คน เป็น

(38,000 บาท/คน/ปี)

จาแนก
ประเภท
พัฒนาได้

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

-ทีมปฏิบัติการฯ

1. มอบเมล็ดพันธุ ์

-ทต.จอมพระ

ครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

เพื่อ สร้างความมั่นคง

-กศน.จอมพระ

1. ส่งเสร ิมอาชีพครัวเร ือน -ทต.จอมพระ
-กศน.จอมพระ

ทางอาหาร

-เกษตรจอมพระ

-เกษตรจอมพระ

2. มอบถุ งยั งชีพ

-ชมรมกานัน

2. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ

2. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ

3. ติดตาม ดูแลและให้

อสม.

3. ติดตาม ดูแลและให้

อสม.

ผู้ใหญ่บ้านตาบล

- อายุ 24 ปี

จอมพระ

- จบการศึกษา ม.6

-เคร ือข่าย กทบ.

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

ตาบลจอมพระ

2. นายประพัฒน์ ปานสิงห์

-กลุม
่ สตร ี
3. ติดตาม ดูแลและให้

อสม.

- อายุ 21 ปี

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

- จบการศึกษา ม.6

ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุ

- ไม่ มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

4. มอบเมล็ดพันธุ ์

4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

4. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

เพื่อ สร้างความมั่นคง

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรม

- อายุ 65 ปี

ทางอาหาร

ทางการเกษตร

จอมพระ

ทางการเกษตร

อาเภอจอมพระ

- จบการศึกษา ป.4

5. ส่งเสร ิมอาชีพด้ าน

เกษตรตาบล

- อาชีพค้ าขาย

การเกษตร

จอมพระ

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

6. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

พช.

- ไม่ ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพ

ดาเนินชีว ิตตามหลัก

3. นางสาวพิกุ ล บูรณะ

-ผ่ านเกณฑ์
31 ตัวชีว้ ด
ั
- รายได้ เฉลีย
่
บาท/คน/ปี

1. นายพิษณุ พูลสวัสดิ์ (หลาน)

(บุตร)

ปี 2565

75,000

ผู้สงู อายุ 1 คน วัย แรงงาน 2
คน และนักศึกษา 1 คน

ข้อ มู ล จปฐ.

-ปกครอง

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
7. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางการเกษตร

จอมพระ

-71แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นางมั่ น แสวงสุ ข บ้ า นเลขที่ 29/1 บ้ า นศร ีดงบั ง หมู่ ที่ 13 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 65 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8 ครัวเร ือน

- อาชีพรับจ้าง

มี ความมั่นคงในทีอ
่ ยู่

- ได้ รบ
ั เบีย
้ ยั งชีพผู้สงู อายุ

อาศัย

จาแนก

ปี 2565 "อยู่ รอด"

ประเภท
พัฒนาได้

โครงการ

ปี 2566 "พอเพีย ง"

หน่วยงาน

โครงการ

ปี 2567 "ยั่ งยื น"

หน่วยงาน

โครงการ

ข้อ มู ล จปฐ.

หน่วยงาน

ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์

1. ติดตามเยี่ ย มเยี ย น

-ทีมปฏิบัติการฯ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

- ทต.จอมพระ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

- ทต.จอมพระ

ครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

ครัวเร ือนยากจน

- กศน.จอมพระ

ครัวเร ือนยากจน

- กศน.จอมพระ

31 ตัวชีว้ ด
ั
- รายได้ เฉลีย
่

- ไม่ มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

47,500

- ไม่ มีบ้านเป็นของตนเอง

บาท/คน/ปี

อาศัย บ้านญาติพี่น้อ งอยู่

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22 รายได้

พัฒนาได้

2. มอบถุ งยั งชีพ

ชมรมกานัน

2. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ
ผู้สงู อายุ

- ไม่ มีทด
ี่ ิ นทากิ น

เฉลีย
่ ของคนใน

ผู้ใหญ่บ้านตาบล

- มี สมาชิก 3 คน

ครัวเร ือนต่อ ปี

จอมพระ

1. นายวุฒช
ิ ย
ั แสวงสุข (บุตร) (38,000 บาท/คน/ปี)

3. ติดตาม ดูแลและให้

อสม.

3. ติดตาม ดูแลและให้

ทต.จอมพระ

2. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

ทต.จอมพระ

ผู้สงู อายุ
อสม.

3. ติดตาม ดูแลและให้

อสม.

- อายุ 37 ปี

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

คาแนะนาเรอื่ งสุขภาพ

- จบการศึกษา ป.6

ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุ

- อาชีพรับจ้างทัว่ ไป

4. มอบพันธุไ์ ก่ พร้อ ม

ชมรมกานัน

4. มอบเมล็ดพันธุ ์

เกษตรตาบลจอม

4. มอบเมล็ดพันธุ ์

เกษตรตาบลจอม

- ไม่ มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

หัวอาหารไก่

ผู้ใหญ่บ้านตาบล

เพื่อ สร้างความมั่นคง

พระ

เพื่อ สร้างความมั่นคง

พระ

จอมพระ

ทางอาหาร

2. นายธีระวุฒิ แสวงสุข (บุตร)
- อายุ 30 ปี

5. มอบเมล็ดพันธุ ์

-ปกครอง

- จบการศึกษา ป.6
- อาชีพรับจ้างทัว่ ไป
- ไม่ มีบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

6. ส่งเสร ิมอาชีพด้ าน

เกษตรตาบล

การเกษตร

จอมพระ

7. สนับสนุนเบีย
้ ยั งชีพ

ทต.จอมพระ

ทางอาหาร

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

5. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

เพื่อ สร้างความมั่นคง

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

จาหน่ายผลผลิตทางการ

วัฒนธรรมอาเภอ

ทางอาหาร

เกษตร

จอมพระ

เกษตร

จอมพระ

ผู้สงู อายุ
8. ให้ความรูเ้ รอื่ งการ

พช.

ดาเนินชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง
9. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

จาหน่ายผลผลิตทางการ วัฒนธรรมอาเภอ
เกษตร

จอมพระ

-72แผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครัว เร ือนยากจน
นายขนม พิ ม พ์ ท อง บ้ า นเลขที่ 32 บ้ า นหนองสิ ม หมู่ ที่ 14 ตา บลจอมพระ อา เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ร ินทร์

ข้อ มู ลทัว่ ไป

ปัญหา

- อายุ 49 ปี

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 22

- จบการศึกษาชัน
้ ป.4

รายได้ เฉลีย
่ ของ

- อาชีพหลักทานา

คนในครัวเร ือน

- สุขภาพแข็งแรง ทางานได้

ต่อ ปี (38,000

- อาศัย อยู่ คนเดี ย ว

บาท/คน/ปี)

- มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

จาแนก
ประเภท
สงเคราะห์

ปี 2565 "อยู่ รอด"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2566 "พอเพีย ง"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2567 "ยั่ งยื น"
โครงการ

หน่วยงาน

ปี 2565
-ผ่ านเกณฑ์

1. ติดตามเยี่ ย ม

-ทีมปฏิบัติการฯ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

-อบต.จอมพระ

1. ส่งเสร ิมอาชีพ

-อบต.จอมพระ

เยี ย นครัวเร ือน

-ทีมพี่เลีย
้ ง

ครัวเร ือน

-กศน.จอมพระ

ครัวเร ือน

-กศน.จอมพระ

-เกษตรจอมพระ
2. มอบเมล็ดพันธุ ์

-เคร ือข่าย กทบ.

-เกษตรจอมพระ

2. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ

2. มอบถุ งยั งชีพ

ทต.จอมพระ

3. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

3. สนับสนุนตลาด

ประธานสภา

การดาเนินชีว ิตตาม

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

จาหน่ายผลผลิต

วัฒนธรรมอาเภอ

หลักปรัชญาของ

ทางการเกษตร

จอมพระ

ทางการเกษตร

จอมพระ

เพื่อ สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร
3. ให้ความรูเ้ รอื่ ง

เศรษฐกิ จพอเพีย ง

ตาบลจอมพระ
-พช.
พช.

ข้อ มู ล จปฐ.

31 ตัวชีว้ ด
ั
- รายได้ เฉลีย
่
102,000
บาท/คน/ปี

สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุร ินทร์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

