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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบขอมูลตำบล และนำใชโปรแกรม TCNAP

ระหวาง 8-11 ตุลาคม 2554 
ณ พื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สนับสนุนโดย  
อบต.โพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 ) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาขอนแกน
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คาํนํา 

 คู่มอืการประชุมเชงิปฏิบตัิการเพื่อพฒันาระบบข้อมูลตําบล และนําใช้โปรแกรม TCNAP

ระหว่าง 8-11 ตุลาคม 2554 ณ พื้นทีต่ําบลโพนทอง อําเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิมวีตัถุประสงค์เพื่อ

เป็นคู่มอืสําหรบัผู้เขา้ร่วมกระบวนการเรยีนรู้ ใช้เป็นแนวทางในการเรยีนรู้การพฒันาระบบข้อมูล

ตําบล และการใชโ้ปรแกรม TCNAP โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้น 3 ปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ ปฏิบติัการ

ท่ี 1  เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปฏิบติัการท่ี 2 การจดัการและนําใช้โปรแกรม TCNAP  

และ ปฏิบติัการท่ี 3 การเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล และการพฒันาตําบล

ศนูยฝึ์ก  

 ภายหลงัสิน้สุดกระบวนการเรยีนรูใ้นครัง้น้ี  คาดว่าจะเกดิผลลพัธใ์น 2 ส่วนคอื 1) เกดิความ

เขา้ใจถึงแนวคดิ หลกัการ วธิกีารของการพฒันาระบบข้อมูลตําบล และ 2) ได้แนวทางการจดัการ

ตําบลศูนยฝึ์กใหม้คีวามพรอ้มในการจดัอบรมการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล 

 

ขนิษฐา   นนัทบุตร และคณะ 

กนัยายน 2554 
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สารบญั  

  หน้า 

คาํนํา  ก 

สารบญั ข 

สารบญัตาราง ค 

   

กาํหนดการฝึกอบรม 1 

ปฏิบติัการท่ี 1 เรยีนรูเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตาํบล 3 

ปฏิบติัการท่ี 2 เรยีนรูก้ารจดัการและนําใชโ้ปรแกรม TCNAP 8 

ปฏิบติัการท่ี 3 ฝึกปฏบิตักิารเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

และจดัทาํหลกัสตูรเพือ่ฝึกอบรมตาํบลเครอืขา่ย 

 

10 
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 สารบญัตาราง  

  หน้า 

ตารางที ่ 1.1 ตวัอยา่งการเตรยีมคาํถามทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูระดบับุคคลและ

ครอบครวั 

4 

ตารางที ่1. 2 ตวัอยา่งคาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึหรอืสนทนากลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง 6 

ตารางที ่ 3.1 การเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 11 

ตารางที ่ 3.2 ตารางทาํแผนพฒันาศนูยฝึ์กการพฒันาระบบฐานขอ้มลูตาํบล 13 
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กาํหนดการประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบขอ้มูลตาํบล และนําใช้โปรแกรม TCNAP 

ระหว่าง 8-11 ตลุาคม 2554 

ณ พืน้ท่ีตาํบลโพนทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู 

 
 

8 ต.ค.2554  

08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 น.-09.30 น. กล่าวตอ้นรบั และแนะนําบรบิทของพืน้ที ่

โดย นายสานิต  กลา้แท ้นายก อบต.โพนทอง  

09.30 น.-09.45 น. เป้าหมายและทศิทางการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นนัทบตุร  

ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัและพฒันาระบบสขุภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

แนวคดิการพฒันาระบบฐานขอ้มลูตําบล 

โดย ผศ.ดร.พรีพงษ์  บุญสวสัดิกุ์ลชยั 

10.30 น.-12.00 น. เรยีนรูก้ระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล และการใชโ้ปรแกรม TCNAP 

 โดย ผศ.ดร.พรีพงษ์  บุญสวสัดิกุ์ลชยั และคณะ 

ปฏิบติัการท่ี 1 : เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตําบล 

1.1 เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู : ระดบับุคคลและครอบครวั 

12.00 น.-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น.-16.00 น. 1.2 ฝึกปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 

16.00 น.-16.30 น. สรุปและทบทวนบทเรยีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  

9 ต.ค.2554  

08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 น.-10.00 น. 1.3 เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู : ระดบักลุ่มและชมุชน 

10.00 น.-12.00 น. 1.4 ฝึกปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 

12.00 น.-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น.-16.00 น. 1.5 ฝึกปฏบิตักิารสอบทานขอ้มลู 

16.00 น.-16.30 น. สรุปและทบทวนบทเรยีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและสอบทานขอ้มลู 
  

10 ต.ค.2554  

08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 น.-10.00 น. ปฏิบติัการท่ี 2 : การจดัการและนําใชโ้ปรแกรม TCNAP 

10.00 น.-12.00 น. 2.1 การลงทะเบยีนและการจดัการผูด้แูลระดบัหมูบ่า้นและครวัเรอืน 

2.2 ฝึกปฏบิตักิารบนัทกึขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 

12.00 น.-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น.-15.00 น. 2.3 ฝึกปฏบิตักิารบนัทกึขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 

15.00 น.-16.00 น. 2.4 ฝึกปฏบิตักิารสอบทานขอ้มลูทีบ่นัทกึในโปรแกรม TCNAP 

16.00 น.-16.30 น. สรุปและทบทวนบทเรยีนการนําใชโ้ปรแกรม TCNAP 
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11 ต.ค.2554  

08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 น.-10.00 น. ปฏิบติัการท่ี 3 : การเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล 

และการพฒันาตําบลศนูยฝึ์ก 

10.00 น.-12.00 น. 3.1 เรยีนรูป้ระสบการณ์ของการพฒันาตําบลศนูยฝึ์ก  

 การเตรยีมทมีตําบลศนูยฝึ์ก 

 การเตรยีมหลกัสตูรและวทิยากร 

 การเตรยีมสิง่สนบัสนุนกระบวนการเรยีนรู ้

โดย นายสรุเชษฐ ์ศรรีะษา  และคณะ 

3.2 ฝึกปฏบิตักิารวางแผนพฒันาระบบฐานขอ้มลูตําบล และการพฒันา

ตําบลศนูยฝึ์ก 

12.00 น.-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น.-14.00 น. สรุปและทบทวนบทเรยีน และปิดการประชุม 
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หลกัการ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตําบลมลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม  ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน มี 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดท่ี 1  ข้อมูลในระดับบุคคลและครอบครัว    

ลกัษณะของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นการเขา้ไปพูดคุย ซกัถามและเรยีนรูข้อ้มูลในด้านต่างๆ จาก

สมาชกิทีอ่ยู่ในแต่ละครวัเรอืน ดงันัน้ผูท้ีท่าํหน้าทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูจงึสามารถดําเนินการไดท้ัง้ใน 2 

ลกัษณะ ทัง้การเก็บขอ้มูลในลกัษณะเดี่ยว และการเก็บขอ้มูลในลกัษณะเป็นทมี ชุดท่ี 2  ขอ้มูลใน

ระดบักลุ่มและชุมชน  ลกัษณะของการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  เป็นการผสมผสานการคน้หาและเรยีนรู้

ข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชนจากหลายแหล่งข้อมูลทัง้จากข้อมูลมือสอง ได้แก่  เอกสาร รายงาน 

ฐานขอ้มูลต่างๆ ของพื้นที ่ และจากขอ้มูลสด ได้แก่ การพูดคุย สนทนากลุ่ม กบัแกนนํากลุ่มต่างๆ 

ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรหน่วยงานภาครฐัใน

พืน้ที ่ดงันัน้ผูท้ีท่ําหน้าทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มูลจงึตอ้งดําเนินงานเป็นทมีช่วยเหลอืกนั โดยลกัษณะการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลสามารถดําเนินการได้ใน  2 ลกัษณะ ได้แก่ การรวบรวมขอ้มูลทีเ่ริม่ต้นจากระดบั

หมูบ่า้น/ชมุชน และการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ริม่ตน้จากระดบัตาํบล 

 

วตัถปุระสงค ์  เพือ่ทีจ่ะ 

1. เรยีนรูแ้ละนําใชแ้บบสอบถามระดบับุคคล และครอบครวั  

2. เรยีนรูแ้ละนําใชแ้บบสอบถามระดบักลุ่มและชมุชน 

 

วิธีดาํเนินการ 

1. เรยีนรูร้ายละเอยีดองค์ประกอบของแบบสอบถาม และแนวทางการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของ

แบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวั และแบบสอบถามระดบักลุ่มและชมุชน 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยผูร้ว่มกระบวนการเรยีนรูต้ามพืน้ทีฝึ่กปฏบิตั ิประมาณกลุ่มละ 5-10 คน  

3. สมาชกิแต่ละกลุ่มย่อยทําความเขา้ใจแบบสอบถาม  ฝึกเตรยีมแนวคําถาม  วธิกีารซกัถาม

พรอ้มทัง้มอบหมายบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิในทมี  (การสงัเกต สมัภาษณ์ จดบนัทกึ) 

4. สมาชกิแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ฝึกปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยเน้นใหแ้ต่ละคนได้มกีารฝึก

ปฏบิตัจิรงิในบทบาทต่างๆ (การสงัเกต สมัภาษณ์ จดบนัทกึ) 

 

  

  

ปฏิบติัการท่ี 1 
เรียนรู้เครื่องมือในการเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลตาํบล 
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ตารางท่ี 1.1 ตวัอย่างการเตรียมคาํถามท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลูระดบับคุคลและครอบครวั  

 

ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งคาํถาม 

1.ขอ้มลูดา้นประชากร  คําถามนํา  เช่น ครอบครัวของเราอยู่กันกี่คน (สมาชิกของครอบครัว) 

ช่วงเวลาน้ีอยู่กนัสบายดหีรอืไม่อย่างไร (ถามสารทุกข ์ สขุดบิ) 

 คําถามหลัก  เป็นไปตามประเด็นในแบบสอบถามด้านประชากร เช่น ชื่อ 

นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน  วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส 

การศกึษา ศาสนา  สถานภาพในครอบครวั การพกัอาศยั เป็นตน้ 

2. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ  สมาชกิในครอบครวัเราประกอบอาชพีอะไรบา้ง ทัง้อาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ  

ทาํทีไ่หน ทาํอย่างไร  ตน้ทุนเท่าไร  เงนิทุนเอามาจากไหน มรีายไดเ้ท่าไร 

 ครอบครวัเรามใีครทีต่อ้งการความช่วยเหลอืดแูลหรอืไม่อย่างไร 

 ครอบครวัเรามทีรพัยส์นิและสิง่อาํนวยความสะดวกอะไรบา้ง 

 ครอบครวัเรามหีน้ีสนิมากน้อยเพียงไร แหล่งเงนิกู้ยมืของครอบครวัมาจาก

ไหน 

 ครอบครวัมกีารออมหรอืไม ่มากน้อยเพยีงไร  ออมแบบใด 

3. ขอ้มลูดา้นการดแูล

สขุภาพ 
 ครอบครัวเรา มีใครมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เช่น ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ เครียด 

ทํางานหนักไม่ได้พกัผ่อน กนิจุ กนิจุบจบิ ไม่ออกกําลงักาย (ตามรายการใน

แบบสอบถาม) 

 ครอบครวัเรามใีครที่ทํางานแล้วเกดิภาวะเสีย่งบ้าง เช่น การใช้สารเคม ีการ

ทาํงานในพืน้ทีเ่สีย่งต่างๆ 

 ครอบครวัเรามปัีญหาสุขภาพและการเจบ็ป่วยอย่างไรบ้าง มีภาวะฉุกเฉินที่

ตอ้งรกัษาหรอืไม่อย่างไร  

 ครอบครวัเรามภีาวการณ์เจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิารหรอืไมอ่ย่างไร แนวทางการ

ดแูลรกัษาอย่างไร สถานที่ให้การรกัษาพยาบาลอยู่ที่ไหน มผีู้ดูแลผู้เจบ็ป่วย

หรอืไม่อย่างไร 

 ครอบครวัเรามสีทิธใินการรกัษาพยาบาลหรอืไม่อย่างไร 

 มปัีญหาและความตอ้งการในการดแูลรกัษาสขุภาพหรอืไม่อย่างไร  

 สภาพการเจบ็ป่วยในปัจจุบนัของสมาชกิในครอบครวัแต่ละคนเป็นอย่างไร 

4. ขอ้มลูดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
 ครอบครวัเรามปัีญหาเรื่องสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง จดัการอย่างไร 

 ครอบครวัเรามีวิธกีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม อนุรกัษ์พลงังาน และใช้พลงังาน

ทดแทนหรอืไม่อย่างไร 

5. ขอ้มลูดา้นการ

สือ่สาร 
 ครอบครวัเราไดร้บัหรอืสง่ผ่านขอ้มลูขา่วสารกบัผูอ้ื่นในชมุชนหรอืไม่ ดา้นไหน 

อย่างไร 

 การสือ่สารในครอบครวัใชว้ธิกีารใดบา้ง (ถามในประเดน็ต่างๆ) 

6. ขอ้มลูดา้นการเมอืง

การปกครอง 
 ครอบครวัเราเขา้ไปทาํกจิกรรมสว่นรวมกบัชุมชนอย่างไรบา้ง  

 สมาชกิในครอบครวัของท่านมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชนหรอืไม่ เช่น การ

ทาํประชาคมหมู่บา้น เป็นตน้ 
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ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งคาํถาม 

 ครอบครวัเราเวลาเกดิปัญหาขอ้ขดัแยง้กบัคนในชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น การ

ทาํมาหากนิ การทะเลาะววิาท ฯลฯ ครอบครวัเรามวีธิกีารจดัการอย่างไร  

 หากเกดิกรณีพพิาทในครอบครวั  ใครที่จะเป็นผู้มาแก้ไขหรอืไกล่เกลีย่กรณี

พพิาทนัน้ 
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ตารางท่ี 1.2 ตวัอยา่งคาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึ หรอื สนทนากลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งคาํถาม 

1.ดา้นทุนทีแ่สดง

ศกัยภาพของตําบล 
 ใครเป็นคนเก่งในดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของชุมชนบา้ง 

 ชุมชนมเีรื่องเด่น หรอืมชีื่อเสยีง ในดา้นใดบา้ง และใครเป็นแกนนําหรอืเป็น

ผูด้าํเนินการหลกัในชมุชน 

 ชุมชนของท่านมกีารรวมกลุ่ม เครอืขา่ย หรอื แหล่งเรยีนรูอ้ะไรบา้ง มกีาร

ดาํเนินกจิกรรมอย่างไร ใครเป็นแกนนําหลกั 

2. ดา้นการสือ่สาร  รบัรูข้า่วสารของชมุชนจากใคร โดยวธิกีารใด เป็นเรื่องอะไร และนําไปใช้

ประโยชน์อย่างไร 

3. ดา้นการดแูล

สขุภาพ 
 ปัญหาสขุภาพและปัญหาการเจบ็ป่วยทีพ่บบ่อย เป็นปัญหาอะไร  

 ในรอบปีทีผ่่านมามโีรคระบาดอะไรบา้งทีเ่กดิขึน้ในชมุชน 

 คนในชมุชนสว่นใหญ่ ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัอะไรบา้ง 

 ในชมุชนของท่าน มกีจิกรรมหรอืการจดับรกิารดา้นสขุภาพอะไรบา้ง 

 ชุมชนของท่านมสีถานบรกิารดา้นสขุภาพ แหล่งใดบา้ง จาํนวนเท่าไหร่ 

 ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพในพืน้ที ่ทัง้ภาควชิาชพี และภาคประชาชน มใีครบา้ง  

จาํนวนเท่าไหร่ 

4. ดา้นประชากร  คนสว่นใหญ่ในชุมชนเสยีชวีติดว้ยสาเหตุอะไร 

 ในชมุชนมแีรงงานต่างดา้วมาทาํงานในพืน้ทีห่รอืไม่  ทาํงานอะไรบา้ง ไดข้ึน้

ทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้หรอืไม ่

5. ดา้นสิง่แวดลอ้ม  มปัีญหาเรื่องสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง จดัการอย่างไร 

 มปัีญหาสิง่แวดลอ้มอะไรทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขในชุมชน  

6. ดา้นเศรษฐกจิ  คนในชมุชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีอะไร 

 ในชมุชนมกีารรวมกลุ่มอาชพี อะไรบา้ง  แต่ละกลุ่มอาชพีมแีหล่งเงนิจากแหล่ง

ใดบา้ง 

7. ดา้นการเมอืงการ

ปกครอง 
 ชุมชนของท่านมกีารจดัเวทปีระชาคม หรอืการประชมุหมู่บา้นหรอืไม ่

 ชุมชนของท่านมกีารกาํหนดกตกิา ขอ้ตกลง หรอืนโยบายของชมุชนหรอืไม ่

 ภาคประชาชนในชุมชนไดม้กีารเสนอโครงการต่างๆ ในการพฒันาชุมชน

หรอืไม ่

 ชุมชนของท่านไดม้สีว่นร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาชุมชนหรอืไม ่

 อบต. ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการตําบล

หรอืไม ่

 ประชาชนในตําบลของท่าน มกีารเขา้ร่วมตรวจสอบการทาํงานของ อบต. / 

เทศบาล ดว้ยหรอืไม ่

 ในตําบลของท่านมชี่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนอย่างไร 

 ในตําบลของท่าน มคีน มกีระบวนการ ในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในชมุชน
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ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งคาํถาม 

อย่างไร 

 ในตําบลของท่าน มกีฎ กตกิา ขอ้บงัคบั ของชมุชนในการลงโทษผูป้ระทาํผดิ

อย่างไร 

 ในตําบลของท่านมกีจิกรรมยกยอ่งบุคคลทีเ่ป็นแบบอย่างของชมุชนอยา่งไร 

 ในตําบลของท่านมกีารสง่เสรมิสทิธชิมุชนอย่างไร 

 

ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

1. ผูร้ว่มเรยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะ(สงัเกต สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม และบนัทกึขอ้มลูใน

แบบสอบถาม) และมปีระสบการณ์ตรงในการเกบ็รวบขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่ม

และชมุชน  

2. ขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 

3. ขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน  
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ปฏิบติัการท่ี 2 
เรียนรู้การจดัการและนําใช้ 

โปรแกรม TCNAP 

 

หลกัการ 

   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตําบลเป็นกระบวนการสร้างระบบฐานข้อมูลตําบลภายใต ้

กระบวนการสรา้งการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น  ทัง้ภาคประชาชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ผูนํ้า

ท้องถิ่น  และหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่  ให้เข้ามาร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เรียนรู้ข้อมูล 

ตรวจสอบ ยนืยนั และนําใชข้อ้มูลในพื้นทีต่นเอง  โดยการสรา้งทมีพฒันาฐานขอ้มูลตําบลในการเกบ็

รวมรวมขอ้มลู และนําใชข้อ้มลูของชุมชน เพื่อจดัการกบัปัญหาทีส่อดรบักบัความตอ้งการและวถิชีวีติ

ของแต่ละชุมชน จนเกดิการพึง่ตนเอง และนําไปสู่การพฒันาตําบลสู่การเป็นตําบลสุขภาวะทีย่ ัง่ยนืใน

อนาคต  ดงันัน้ระบบฐานขอ้มูลจงึเป็นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ําคญัทีท่ําใหเ้กดิการขบัเคลื่อนสู่การเป็น

ตาํบลสขุภาวะ  

 โปรแกรม TCNAP (Thailand Community network Appraisal Program) เป็นโปรแกรมทีถู่ก

พฒันาขึน้เพื่อเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละจดัการขอ้มูลของชุมชน  เพื่อพฒันาสู่ตําบล

สุขภาวะ ทีท่าํใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนัของคนในตําบล สรา้งความเขา้ใจและการมสี่วน

รว่มในการพฒันาตาํบล   โดยจะกอ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบขอ้มลูทีต่าํบลสามารถนําใชแ้ละปรบัปรงุให้

ทนัสมยัได้ดว้ยตนเอง เกดิความรูใ้นเรื่ององคป์ระกอบการจดัระบบขอ้มูลตําบลทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั

เฉพาะเรื่อง  เกดิบุคลากรและแกนนําในตําบลที่มสีมรรถนะในด้านการจดัการขอ้มูลและนําใชข้อ้มูล 

และเกดิเครอืข่ายระบบขอ้มูลในระดบัตําบลทีส่ามารถขยายไปสู่ตําบลอื่นๆใหค้รอบคลุมทัง้ประเทศ

ต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์  เพือ่ทีจ่ะ 

1. เรยีนรูแ้นวคดิของการจดัทาํฐานขอ้มลูตาํบล 

2. เรยีนรูแ้นวทางการใชง้านโปรแกรม TCNAP  

 

วิธีดาํเนินการ 

1. ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการเรยีนรูร้บัฟังการบรรยายแนวคดิการจดัการและการนําใชโ้ปรแกรม 

TCNAP  

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยฝึกปฏบิตักิารใชง้านโปรแกรม TCNAP โดยใชคู้ม่อืการใชโ้ปรแกรม TCNAP 

ประกอบการฝึกปฏบิตั ิ

2.1 การลงทะเบยีนและการจดัการผูด้แูลระดบัหมูบ่า้นและครวัเรอืน 

2.2 การบนัทกึขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 

2.3 การสง่ขอ้มลูและยนืยนัขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 

2.4 การบนัทกึขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 

2.5 การตรวจสอบขอ้มลูหลงัการบนัทกึ       



9 
 

ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

1. ผูเ้ขา้รว่มเรยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะและฝึกประสบการณ์การจดัการและการใชโ้ปรแกรม 

TCNAP  

2. แนวทางในการสรา้งระบบฐานขอ้มลูตาํบล โดยใชโ้ปรแกรม TCNAP 
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ปฏิบติัการท่ี 3 
การเตรียมความพรอ้มในการพฒันาระบบ

ข้อมูลตาํบล และจดัทาํหลกัสตูรเพ่ือฝึกอบรม

ตาํบลเครือข่าย 
 

หลกัการ 

กระบวนการเรียนรูก้ารพัฒนาระบบข้อมูลตําบล  โดยเริ่มตัง้แต่การพัฒนาทีม การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั  และขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน  

การตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลู และการบนัทกึขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม TCNAP 

ช่วยใหแ้ต่ละตําบลมปีระสบการณ์ในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบลของตนเอง และเพื่อเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มของการเป็นตําบลศนูยฝึ์ก หรอืตาํบลตน้แบบการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล นอกจากการมี

ประสบการณ์ตรงแลว้  ตําบลศนูยฝึ์กในแต่ละแห่งยงัจําเป็นตอ้งมกีารวางแผน และออกแบบกจิกรรม

การเตรยีมความพร้อมของตําบล ทัง้ในด้านการจัดทําแผนพัฒนาระบบข้อมูลตําบล การพัฒนา

ศกัยภาพของทมี การเตรยีมวทิยากรการจดัเตรยีมหลกัสตูร และการเตรยีมสิง่แวดลอ้มทีจ่ะสนับสนุน

การเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้อือ้ต่อกระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลและเป็นแนวทางในการขยาย

แนวคดิการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลไปยงัตาํบลเครอืขา่ยต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เรยีนรูป้ระสบการณ์การจดัการระบบขอ้มลูตาํบลจากตาํบลศนูยฝึ์ก 

2. ทบทวนและปรบัปรุงกจิกรรมการวางแผนการพฒันาระบบขอ้มูลตําบลในพื้นที่ตนเอง และ

การแผนการพฒันาตาํบลตนเองใหเ้ป็นตาํบลศนูยฝึ์กทีผ่า่นมา  

 

วิธีดาํเนินการ 

1. เวทเีรยีนรูป้ระสบการณ์การจดัการระบบขอ้มลูตําบล (เช่น การเตรยีมทมีตําบลศนูยฝึ์ก การ

เตรยีมหลกัสตูรและวทิยากร และการเตรยีมสิง่สนบัสนุนกระบวนการเรยีนรู ้เป็นตน้) 

2. ทบทวน และปรบัปรุงกจิกรรมการวางแผนการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเอง และการ

แผนการพฒันาตาํบลตนเองใหเ้ป็นตาํบลศนูยฝึ์ก (โดยพจิารณารายละเอยีดในแบบวเิคราะห ์

3.1  เพื่อการเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล และแบบวเิคราะหท์ี ่3.2  เพื่อ

กาํหนดตารางจดัทาํแผนการพฒันาศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล) 

3. สรปุแนวทางการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล และการพฒันาตาํบลศนูยฝึ์ก 

 

ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

1. แผนการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล และแผนการพฒันาตาํบลศนูยฝึ์ก 

2. นกัจดัการระบบขอ้มลูตาํบล 
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ปฏิบติัการท่ี 3 การเตรียมความพร้อมในการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล และจดัทาํหลกัสูตรเพ่ือฝึกอบรมตาํบลเครือข่าย 

แบบวิเคราะหท่ี์ 3.1  การเตรียมความพร้อมในการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล…………………………………… 

 

ขัน้ตอนและวตัถปุระสงค ์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายหรอื

ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
เอกสารท่ีต้องเตรียม 

ผลผลิตผลลพัธท่ี์

เกิดขึน้ 

ช่วงเวลา 

1.การสรา้งทมีและพฒันา

ทมี 

 

 

 

     

2. ฝึกอบรมและพฒันาทมี

พฒันาระบบขอ้มลูตําบล 

 

 

 

 

     

3.ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู 

ตรวจสอบขอ้มลู บนัทกึ 

ขอ้มลู และวเิคราะหแ์ละนํา

ใชข้อ้มลู 
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ขัน้ตอนและวตัถปุระสงค ์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายหรอื

ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
เอกสารท่ีต้องเตรียม 

ผลผลิตผลลพัธท่ี์

เกิดขึน้ 

ช่วงเวลา 

4.การจดัเวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรูข้อ้มลู 

 

 

 

 

     

5.การเรยีนรูก้ารพฒันา

ฐานขอ้มลูตําบลขา้มพืน้ที ่

 

 

 

 

 

     

6. อื่นๆ......................... 
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แบบวิเคราะหท่ี์ 3.2 ตารางจดัทาํแผนการพฒันาศนูยฝึ์กการพฒันาระบบข้อมูลตาํบล 

 

ขัน้ตอนและวตัถปุระสงค ์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายหรอื

ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
เอกสารท่ีต้องเตรียม 

ผลผลิตและ

ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

ช่วงเวลา 

1.การประชมุเพื่อสรุปผล

การดาํเนินการพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบล 

 

 

 

     

2. การประชมุเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มของทมี การ

กาํหนดหลกัสตูรเรยีนรู ้และ

กาํหนดทมีรบัผดิชอบ 

 

 

     

3.การจดัเตรยีมความพรอ้ม

ของวทิยากร วสัดุอุปกรณ์

สถานที ่บา้นพกัโฮมสเตย ์
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ขัน้ตอนและวตัถปุระสงค ์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายหรอื

ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
เอกสารท่ีต้องเตรียม 

ผลผลิตและ

ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

ช่วงเวลา 

4.การจดัประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารเพื่อพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบลและการนําใช้

โปรแกรม TCNAP การจดั

เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลู 

 

     

5.การประเมนิตดิตามผล

การดาํเนินงาน การสรุป

บทเรยีนและเรยีนรูก้าร

พฒันาขอ้มลูตําบลขา้มพืน้ที ่

 

 

 

 

     

6. อื่นๆ......................... 
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