การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตำบล ห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ต ำบลห้ ว ยโจด เป็ นต าบลที่ ต ั ง้ อยู่ ใ นเขตการ
ปกครองของอาเภอกระนวน ปกครอง 11 หมู่บ้าน
จานวน 1350 ครัวเรือน
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมปิ ระเทศเป็ นที่ราบสูง
พื้นที่บางส่วนสูงๆ ต่ าๆ และที่ราบลุ่ ม สลับ กัน ดิน
เป็ นดินร่วนปนทราย กรวด หน้าดินถูกชะล้างไปมาก
มีอ ัต ราการถู ก น้ า กัด เซาะสู ง มากขาดความอุ ด ม
สมบูรณ์

จำนวนประชำกรรวม 5,138 คน
ชำย 2,502 คน

โรงเรียน 6 แห่ง
วัด 11 แห่ง

หญิ ง 2,636 คน

ด้านการเข้าถึง
บริ การรัฐ

ด้านความ
เป็ นอยู่

ด้านการศึกษา

ด้านรายได้

ด้านการเข้าถึง
บริ การรัฐ

ด้านรายได้

ด้านความ
เป็ นอยู่

ด้านการศึกษา

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พืน้ ที่

กิ จกรรมที่ดำเนิ น

ส่ ง เสริม การจัดการขยะในชุ มชน
อย่างมีประสิทธิภาพ แยกประเภท
และนามาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี

อบรมให้ความรู้เกี่ยวการจัด การ
แยกขยะแต่ ล ะประเภท การน า
ขยะเปี ยกมาผสมท าปุ๋ ยหมั ก
แนะน าแนวทางและน าขยะมา
สร้างสรรค์งานฝีมอื เชิงหัตถกรรม
สร้ า งสรรค์ ส่ื อ ประชาสั ม พั น ธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
รูปแบบวีดโี อ ให้วดั ภูกระแตเป็ น
ทีร่ จู้ กั ในวงกว้างยิง่ ขึน้

ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
วัด ป่ าจัน ทรมณี เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลผลิตจากการท่องเทีย่ ว อนุ ร กั ษ์
และสร้า งส านึ ก ให้เ ห็น คุ ณ ค่ า ของ
การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรม

1. สามารถลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจใน
พืน้ ที่
2. ผูร้ บั จ้างงานได้เข้ารับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

Financial Literacy

สำมำรถเข้ำใจภำษำอังกฤษเบือ้ งต้นในกำร
ทำงำนโครงกำร ร้อยละ 100

ด้านสุขภาพ

พอเพียง 11 ตำบล

ผลลัพธ์

English Literacy

หลังโครงการ

่ควำม่งยืน
ำบลมุ
ตําตบลมุ
่งสู่ง่คสูวามยั

กลไกการดาเนินงาน

ใช้ในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิ น
ร้อยละ 100

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิ ติ
ก่ อนโครงการ
ด้านสุขภาพ

่ อยู่ร่รอด
ตํตาำบลที
บลอยู
อด9
ตำบล

ศักยภำพตำบล
.............................

ผลลัพธ์เชิ งเศรษฐกิ จ

Social Literacy
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 100

Digital Literacy

สำมำรถทำงำนบนระบบ online ร้อยละ 100

ผลลัพธ์เชิ งสังคม

1.ลดค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้อ ปุ๋ ยของ
ชุมชน

1.ลดการใช้จ่ าย เพิ่มรายได้ข อง
คนในชุมชนมากขึน้

2.ลดค่าใช้จ่ายและเพิม่ รายได้ ด้วย
การสร้างชิน้ งานจากขยะรีไซเคิล

2. คนในชุมชนมีส่วนรวมในการใช้
ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

3 . มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ ย

3. คนในชุ ม ชนมีค วามรู้ ก ารใช้
ประโยชน์จากขยะ

4.รายได้จากกิจกรรมเพิม่ ขึน้
- รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของครัวเรือน
ทีเ่ ข้าร่วม
- รายได้เพิม่ ขึน้ ของ วิสาหกิจ

4. ลดขยะในชุมชน

5. คนในชุ ม ชนมีสุ ข ภาวะทาง
สังคมดีขน้ึ
6. ลดปั ญหาสิง่ แวดล้อมในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

โครงการควรท าและติดตามผลแบบต่อ เนื่องเพื่อให้ชุม ชนมีสมั มาอาชีพ
และได้ความรูม้ ากขึน้ จะได้นาความรูไ้ ปต่อยอดในการสร้างรายได้ทย่ี ั ่งยืน

ผูร้ บั ผิดชอบนำงวิ ไลพร ชมภูเขียว เบอร์ติดต่อ 081-546-2912
หน่ วยงำนมหำวิ ทยำลัยขอนแก่น

