การดาเนินงานรายตาบล (TSI)

ตาบล...ดงลาน.. อาเภอ....สีชมพู...... จังหวัด ..ขอนแก่น....

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

..................
ศั กยภาพตาบล
...........

ข้อมูลพืน
้ ทีต
่ าบล

ตาบลอยูรอด
่
8 เป้าหมาย

ตาบลมุงสู
่ ่ ความยัง่ ยืน
15 เป้าหมาย

กลไกการดาเนินงาน

ตาบลดงลานจัดตั้งเป็นตาบลเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีการแยกตาบลดงลานออกจากตาบล
วังเพิม่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเนินเขาสลับที่ดอน พื้นที่ลาดเอียงจากทิศ
ตะวันออก ปกครอง 11 หมู่บ้าน
จานวนหลังคาเรือน 2,943 หลังคาเรือน

U2T
ดงลาน

รวมมื
อกับผูน
่
้ า
และคนในชุมชน

2 หน่วยงาน
- อบต.ดงลาน
- อสม. โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงลาน
2 คณะ
- เที่ยววิถีสีชมพู
- บ้านนอกคอกแบ้
1 วิทยาลัย
- 11 หมูบ
่ าน
้
- วัดและศาสนสถาน
- โรงเรียน
- กลุมสั
่ มมาชีพ

โรงเรียน 8 แห่ง

จานวนประชากร 7,755 คน
ชาย 3,950 คน
หญิง 3,805 คน

วัด 13 แห่ง

TPMAP ความตองการพื
น
้ ฐาน 5 มิต ิ
้
ระดับสถานภาพทัง้ 5 มิติ
ประเมินก่อนเริ่ มโครงการ

ระดับสถานภาพทัง้ 5 มิติ
ประเมินสิ ้นสุดโครงการ

ผลลัพธ ์
1. เกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่ ทั้งหมด 20 คน บัณฑิต 10 คน, นศ. 5 คน
และ ปชช 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ SET- e- Learning, Social Literacy,
Digital Literacy และ Lauguage Literacy
นาความรู้ไปยกระดับชุมชน
3. โปรโมทตาบลจนเป็ นที่รู้จกั ยกระดับสิ นค้า OTOP ในตาบล
4. การรวบรวมข้อมูลCBDเพื่อไปพัฒนาต่อ พบข้อมูลเมนูอาหารตามฤดูกาล
อาหารพื้นบ้าน จุดเด่นการท่องเที่ยวในตาบล การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเกษตร
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ผาสบนก ต้ องการการยกระดับให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ที่แพร่หลาย
ให้ ผ้ คู นได้ มาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ มีรายได้ หมุนเวียนในชุมชนในภาวะเศรษฐกิจ
ยุคโควิด

ผลลัพธเชิ
์ งเศรษฐกิจ

การพัฒนาพืน
้ ที่
1. การพัฒนาสั มมาชีพและสร้ างอาชีพใหม่
การยกระดับสิ นค้ าOTOP/อาชีพอืน่ ๆ
2. การสร้ างและพัฒนา Creative
Economy (การยกระดับการท่ องเทีย่ ว)
3. การนาองค์ ความรู้ ไปช่ วยบริการชุมชน

1. การผลิตดินสาเร็จรูปและพัฒนา
ระบบการปลูกผักอินทรี ย์
2. การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วิถีชมุ ชน การอนุรักษ์วิถีชมุ ชน และการกิน
อาหารตามฤดูกาล
3. การจัดอมรม ถ่ายทอดองค์ความรู้
4. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมอนามัยในชุมชน
5. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้ างอาชีพ
ใหม่ เช่น การยกระดับสินค้ า OTOP
6.กิจกรรมการโปรโมทเพจ
Facebook

1) รายไดที
่ ขึน
้
้ เ่ พิม
- ร้อยละ 25
- 125,000 บาท/ปี
- 25,000 บาท/ครัวเรือน
2) การเพิม
่ ผลิตภาพ
(productivity) เช่น
ต้นทุนทีล
่ ดลงร้อยละ 40
ผลผลิตทีเ่ พิม
่ ขึน
้ รอยละ
60
้
แรงงานทีล
่ ดลงรอยละ
30 เป็ นตน
้
้
3) อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

ผลลัพธเชิ
์ งสั งคม
1)คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น: มี ค วามรู้ น าไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2)การย้า ยถิ่ นฐานเพื่ อออกไปหางานท าลดลง: มี
อาชีพช่องทางในการประกอบอาชีพในชุมชน
3)ลดความเหลื่ อมล้ าด้านรายได้ของคนในชุ มชน:
มี ก ารรวมตัว ประกอบอาชี พ ช่ ว ยกระจายรายได้
ภายในชุมชน
4)การเข้าถึ ง ระบบการรั ก ษาพยาบาลอย่า งทัว่ ถึ ง :
ได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทัว่ ถึง ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการลงสารวจกิจกรรม กลุ่มสัมมาชีพ ความเป็ นอยูใ่ นตาบล วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนในตาบลอย่างสม่าเสมอ
2. โครงการมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดาเนินงานหลายครั้ง โดยมีกิจกรรมแทรกซึ่งเป็ น
งานด่วน จึงทาให้งานที่ดาเนินการอยูด่ าเนินการต่อไปไม่ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ ...นางสาวสิ รินธร แก้ วช่ วย...
เบอร์ ติดต่ อ.....0936305505.....หน่ วยงาน. Cluster 16 ดงลาน

