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มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ตำบลอยู่รอด 8
เป้ ำหมำย

ศักยภาพตาบล
.............................

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพืน้ ที่ตำบล
ตำบลดูนสำด อยู่ในพืน้ ทีป่ ่ ำสงวนทีเ่ รียกว่ำ ดงมูล ทัง้ หมด
เริม่ มีผคู้ นอพยพเข้ำมำอำศัยเมื่อปี พ.ศ.2501 ซึง่ ตอนนัน้ ขึน้ ต่อ
บ้ำนคำไฮ ตำบลหนองโก ในปี พ.ศ.2525 หมูบ่ ำ้ นนี้จงึ ได้ตงั ้ เป็ น
“ตำบลดูนสำด” ในเขตปกครองของอำเภอกระนวน ปกครอง 11
หมูบ่ ำ้ น 1,525 ครัวเรือน

กระบวนการ

ชุมชน

การมีสว่ นร่วม

จำนวนประชำกรรวม 6,149 คน
ชำย 2,979 คน หญิ ง 3,170 คน

โรงเรียน 2 แห่ง

วัด 13 แห่ง

ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก 1 แห่ง

หลังโครงกำร

ด้านสุขภาพ

ด้านสุขภาพ

ด้านรายได้

ด้านความ
เป็ นอยู่

ด้านการเข้าถึง
บริ การรัฐ

ด้านการศึกษา

ด้านรายได้

สำมำรถเข้ำใจภำษำอังกฤษเบือ้ งต้นใน
กำรทำงำนโครงกำร ร้อยละ 100

ด้านการศึกษา

โจทย์พื้นที่

กิ จกรรมที่ดำเนิ นกำร

1. ประชำชนมีควำมรูเ้ กีย่ วกับกฏหมำยทีด่ นิ และ
สิง่ ปลูกสร้ำงและส่งเสริมให้ประชำชนใช้ทดี่ นิ
อย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย
2. ยกระดับกำรท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ชุมชนได้ม ี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งท่องเทีย่ วและมีกำร
จัดกำรแหล่งท่องเทีย่ วอย่ำงยังยื
่ น
3. ส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อมแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนและเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
4. ถ่ำยทอดและให้ควำมรูใ้ นเรือ่ งมำตรฐำนสินค้ำ
เพือ่ ยกระดับสินค้ำชุมชนและให้ชมุ ชนได้มแี บ
รนด์สนิ ค้ำต้นแบบตำมเอกลักษณ์ของชุมชน

1. จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำม
เข้ำใจเกีย่ วกับกฎหมำยทีด่ นิ และสิง่ ปลูก
สร้ำงให้แก่ประชำชน
2. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรเพือ่
ยกระดับกำรท่องเทีย่ วเชิงเกษตร อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น
- จัดทำVDO กำรท่องเทีย่ วตำบลดูนสำด
3. จัดโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติแบบองค์รวม
4. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรเพือ่
ยกระดับสินค้ำชุมชน อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น มุง่ สูร่ ะดับสำกล

อว.จ้างงานในพืน้ ที่

กระนวนเป็ นหนึ่ง

1. เกิ ดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่ 18 อัตรำ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
เกิ ดกำรหมุนเวียนเศรษฐกิ จในพื้นที่
2. ผู้รบั จ้ำงงำนได้เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ดังนี้

English Literacy

ด้านความ
เป็ นอยู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์/
คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์เชิ งเศรษฐกิ จ
1.คนในชุมชนมีรำยได้เพิม่ ขึน้ จำก
- กำรแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
- มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ำมำใช้จำ่ ยใน
ชุมชนเพิม่ มำกขึน้

การพัฒนาพื้นที่

การพัฒนาพื้นที่

ยุวมัคคุเทศก์

ใช้ในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ร้อยละ 100

ก่อนโครงกำร
ด้านการเข้าถึง
บริ การรัฐ

อบต.ดูนสาด

Financial Literacy

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิ ติ

หน่วยงาน(ITAP)

ภาคีเครือข่าย

ลักษณะภูมิประเทศ บ้ำนดูนสำดตัง้ อยู่บนเทือกเขำภูโน
มีภูเขำล้อมรอบเกือบตลอดแนวมีทวิ ทัศน์สวยงำมเป็ นต้นน้ ำของ
แม่น้ ำสำยบำตรทีไ่ หลลงมำจำกเทือกเขำภูโนมีสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
จำนวนมำกรอนักท่องเทีย่ วมำสัมผัส

มหาวิทยาลัย

ผูป้ ระกอบกำรในพืน้ ที่

ตำบลมุง่ สู่ควำมยังยื
่ น
15 เป้ ำหมำย

Social Literacy
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 100

Digital Literacy

สำมำรถทำงำนบนระบบ online
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เชิ งสังคม
1. คนในชุมชนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
กำรใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีม่ เี พียงสิทธิ
ครอบครอง
2. คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในกำร
ยกระดับผลผลิตทำงกำรเกษตรนำมำ
แปรรูปเพิม่ มูลค่ำ

ข้อเสนอแนะ
โครงกำรควรมีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำตำมปั ญหำ เเละ
ควำมต้องกำรของคนในชุมชนให้เป็ นรูปธรรม สำมำรถสร้ำงอำชีพ เเละรำยได้ให้กบั
ชุมชนอย่ำงยังยื
่ น
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เบอร์ติดต่อ .0815462912..หน่ วยงำน...มหำวิทยำลัยขอนแก่น
..

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

