ตำบลนำชุมแสง

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศักยภำพตำบล
กำรดำเนินงำนระดับตำบล (TSI) .............................

ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

อาณาเขต
ทิศตะวันตก ต.หนองเสำเล้ำ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

N

พืน้ ทื่ 35,812 ไร่
หมูท่ ี่ 2 บ้านหนองาทุ่ม
หมูท่ ี่ 4 บ้านกุดนา้ ใส
หมูท่ ี่ 6 บ้านหนองาขาม
หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองาลุมพุก
หมูท่ ี่ 10 บ้านนาชุมแสงา
หมูท่ ี่ 12 บ้านหัวฝาย

1,297 ครัวเรือน

จำนวนประชำกร
4,049 คน

ชำย 2,006 คน

หญิง 2,043 คน

กลุ่มโรงาเรียนผูส้ งาู อายุ
ตาบลนาชุมแสงา
องาค์การบริหารส่วน
ตาบลนาชุมแสงา

E
S

12 เป้ำหมำย

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โนนทอง
อ.หนองเรื อ จ.ขอนแก่น

วัด 11 แห่ง

โรงเรียน 5แห่ง

ตำบลนำชุมแสงมีพ้นื ที่เป็ นที่รำบ มีแนวลำดเอียงไป ทำงทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเป็ นที่รำบเชิงเขำ
ติดต่อกับอุทยำนแห่งชำติ เขำภูเวียง มีลำห้วยทรำยซึ่งมีแหล่งกำเนิดต้นน้ ำจำกภูเขำภูเวียงไหลผ่ำนตอนกลำงของตำบล
จำกบ้ำนกุดน้ ำใสถึงบ้ำนนำชุมแสง หมู่ที่ 10 และไหลไปบรรจบลำห้วยยำง ซึ่งทำงทิศตะวันออกสถำนี อนำมัยตำบล
นำชุมแสงและลงสู่บำ้ นท่ำเสี้ยวตำบลสงเปื อย

ผลลัพธ์

กระทรวงาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

สำนักบริกำรวิชำกำร

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ผูป้ ฏิบตั ิงาาน
ประชาชนในพืน้ ที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สงเปื อย อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

W
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนสะอำด
อ.หนองเรื อและต.หนองเสำเล้ำ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ตำบลสู่ควำมพอเพียง

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นฐำนตำบล
หมูท่ ี่ 1 บ้านนาชุมแสงา
หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองาย่างาแลน
หมูท่ ี่ 5 บ้านหัวฝาย
หมูท่ ี่ 7บ้านบุ่งาแสงา
หมูท่ ี่ 9 บ้านโนนรังา
หมูท่ ี่ 11 บ้านชัยมงาคล

ตำบลอยู่รอด

8 เป้ำหมำย

ชุมชน

มีส่วนร่วม

21%

64%

วิสาหกิจชุมชน
โรงาพยาบาลส่งาเสริม
สุขภาพตาบล

-กิจกรรมกำรปลูกพืชอินทรี ยเ์ พื่อ
มุ่งสู่ มำตรฐำนและกำรขอใบรับรอง
-กิจกรรมส่ งเสริ มให้ควำมรู ้เกีย่ วกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
-กิจกรรมกำรทำปุ๋ ยหมักชีวภำพเพื่อลด
ต้นทุนกำรใช้สำรเคมี
-กิจกรรมกำรทำยำดมสมุนไพรฟ้ำ
ทะลำยโจรและพิมเสนน้ ำ

8%กระบวนกำร

ภาคีเครือข่าย
5%

สานักวิจยั และพัฒนา
การเกษตรเขต 3

บริษัทชนะพร
เภสัชจากัด

ก่อนเริ่มโครงการ

- เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่ แก่บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษำ และประชำชน
ที่ว่ำงงำนในพื้นที่ารวจ
18 อัตตรำาบลบ้
เพื่อฟืา้นนเรื
ฟูเศรษฐกิ
จ และพั
*จากประชากรส
อ 3,021
คนฒปีนำในด้
2562ำน
กำรเสริมสร้ำงอำชีพในชุมชน

- ผู้รับจ้ำงได้รับกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ 4 ด้ำน ดังนี้

- กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร เกิดกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำท้องถิ่น จำกกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพ

หลังสิ้นสุดโครงการ

สุขภำพ

สุขภำพ

กำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ

กำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ

ควำมเป็นอยู่

ควำมเป็นอยู่

- Community Big Data เกิดกำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่ของชุมชน ที่
สำมำรถนำไปเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ วำงแผนจัดทำโครงกำรในกำรลด
ปัญหำควำมยำกจนของคนในชุมชนต่อไปได้

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กำรพัฒนำพื้นที่

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตำมควำม
คืบหน้ำกำรปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์

ภูมิปัญญาคลินกิ

English Literacy
Digital Literacy
Social Literacy Financial Literacy
ทักษะทำงสังคม ทักษะด้ำนกำรเงิน ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภำษำอังกฤษ

TP - MAP

รำยได้

เฮิรบ์ แอนด์เฮลแลบ
สหคลินกิ

กำรศึกษำ

รำยได้

กำรศึกษำ

โจทย์พื้นที่และกิจกรรมที่ดาเนินการ

กิจกรรมกำรทำลูกประคบ แผ่น
ประคบ พิมเสน และผลิตภัณฑ์
จำกสมุนไพร

1.รำยได้จำกกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
- รำยได้กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
- กลุ่มอำชีพหรือวิสำหกิจ
ชุมชนมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 28,000
บำท/ปี/ครัวเรือน
2.กำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity)
- เกิดรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร
แปรรูปสมุนไพร

ผลลัพธ์เชิงสังคม
- เกิดกำรจ้ำงงำนภำยในชุมชน
- ชุมชนได้รับองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพื่อ
นำไปพัฒนำและต่อยอดกำร
ประกอบอำชีพมำกขึ้น
-เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
และมำตรฐำนของเกษตรอินทรีย์
-เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
โจทย์พื้นที่
ส่งเสริมและสร้ำงสัมมำชีพชุมชนสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน

- กิจกรรมกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร โดยทำเป็นยำ
ดม แผ่นประคบ และลูกประคบสมุนไพร
-กิจกรรมกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ
ประชำชนด้วยเครื่องตรวจสุขภำพอัฉริยะ
- อบรมกำรทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
ชีวภำพ

โครงการควรจัดทาอย่ างต่อเนื่อง เพื่อนาองค์ความรู้จาก
การจัดกิจกรรมของโครงการไปต่อยอดให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
ใหม่ให้แก่คนในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาววรรณภา สีดาพล โทร. 088-300-2541

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook:
U2T ตาบลนาชุมแสง

