การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ตำบลพระยืน เดิมเป็นกิ่งอาเภอพระยืน จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519 โดยแยก
การปกครองออกจาก อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีพระ
ราชกฤษฎี ก ายกฐานะเป็ น อ าเภอ ตามประกาศราชกิ จ จา
นุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 238 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 มี
ฐานะเป็นอาเภอวันที่ 1 มกราคม 2531

ลักษณะภูมิ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็น
ท้องทุ่งกว้าง มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทางตะวันตก คือ ภูวัด ซึ่ง
เป็ นต้นน้าลาธารต่าง ๆ สายเล็ก ๆ ดินส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวปนทรายและดินเค็ม
จำนวนประชำกร 3,283 คน
ชาย 1,584 คน
หญิง 1,699 คน

สุขภาพ

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พัฒนำพื้นที่
มิติเศรษฐกิจ เกษตรกรขาดความรู้การ
ปลูกข้าวจามหลักวิชาการและการปลูก
พืชหลังการเก็บเกี่ยว
มิ ติ สุ ข ภำพ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
มิ ติ สั งค ม เพื่ อปลู ก จิ ตส ำนึ กใ ห้
ประชำชนเกิ ด ควำมตระหนั ก ถึ ง
คุณค่ำของประวัติศำสตร์ และควำม
เป็ นมำของวัฒนธรรมท้องถิ่น
มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ขยะล้ น บ่ อ ส่ ง กลิ่ น
เหม็น กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
มิ ติ ก ำรศึ ก ษำ ครู มี สื่ อ การเรี ย นการ
สอนไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน

๗ หน่วยงาน
๑ คณะ
๑ มหาวิทยาลัย

ชุมชน

กระบวนการ
มีส่วนร่วม

อว.จ้างงานในพื้นที่

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ภาคีเครือข่าย

เทศบาลตาบลพระยืน

สานักงานเกษตรอาเภอพระยืน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระยืน

สาธารณสุขอาเภอพระยืน
โรงพยาบาลพระยืน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพระยืน

โรงเรียน 4 แห่ง ตลำด 2 แห่ง

หลังเข้ำร่วมโครงกำร

การศึกษา

มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

สุขภาพ

รายได้

กลไกการดาเนินงาน

1. เกิดการจ้างงานในพืน้ ที่ 28 อัตรา สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกิดการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจในพืน้ ที่
2. ผู้รับจ้างงานได้เข้ารับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
Financial Literacy ใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 100
Social Literacy สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 100
English Literacy สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการ
ทางานโครงการ ร้อยละ 100
Digital Literacy สามารถทางานบนระบบ online ร้อยละ 100
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ก่อให้เกิดผลงานดังนี้

ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร

ความ
เป็นอยู่

ตำบลสู่ควำมยั่งยืน
11 เป้ำหมำย

วัด 2 แห่ง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

การเข้าถึง
บริการรัฐ

ตำบลอยู
ตําบล ่รอด
สู8่ความยั
่งยืน
เป้ำหมำย

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

การเข้าถึง
บริการรัฐ

ความ
เป็นอยู่
รายได้

การศึกษา

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
มิติเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ ขั้นตอน กระบวนการปลูกข้าวตามหลัก
วิชาการ การดูแล ป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืช
และการส่ ง เสริ ม ปลู ก พื ช หลั ง นา (ถั่ ว เขี ย ว)
ร่วมกับบริษัทไทยวา
มิ ติ สุ ข ภำพ จั ด กิ จ กรรมอบรมฟื้ น ฟู พั ฒ นา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มิ ติ สั ง คม จั ด ท าสื่ อ วี ดี โ อเพื่ อ เผยแพร่ ป ระวั ติ
ความเป็น มาของหลวงพ่อพระยื นมิ่งมงคลและ
พิธีกรรมลงข่วง
มิติสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ"พระยืน"ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน
มิติกำรศึกษำ จัดทาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับ
ครู ผู้ ส อนรายวิ ช า ภาษาไทยและ รายวิ ช า
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากเดิม 313.25
กิโลกรัม/ไร่ เป็น 380 กิโลกรัม/ไร่
2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลัง
นา ร้อยละ 100
3. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรคนอื่น
ได้ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4. อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Care Giver) ในพื้นที่เทศบาลตาบลพระ
ยืน มีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
คนในชุมชน
3. ประชาชนมีองค์ความรู้และสามารถ
พัฒนาชุมชนได้
4. ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน ได้แก่
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

โครงการควรทาแบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีองค์ความรู้
สามารถนาพาตาบลสู่ความยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรชิต จิรสัทธรรม
เบอร์ติดต่อ 0 4320 2267 ต่อ 48158
หน่วยงำน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์

