ตาบลบ้านเรือ

อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดาเนินงานระดับตาบล (TSI)
ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
บ้านเรือ

หมู่ที่ 1

บ้านเรือ

หมู่ที่ 2

ชาย 1,326 คน

หญิง 1,525 คน

หมู่ที่ 9

วัด 10 แห่ง

โรงเรียน 3 แห่ง

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ดอนและราบลุ่ม เหมาะแก่การทาการเกษตร
และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน มีลานาบอง และลาห้วยยางเป็นแหล่งนาที่ไหลผ่าน

ก่อนเริ่มโครงการ

หลังสินสุดโครงการ

สุขภาพ

สุขภาพ

การเข้าถึงบริการรัฐ

ความเป็นอยู่
การศึกษา

รายได้

การพัฒนาพื้นที่

การเข้าถึงบริการรัฐ

รายได้

ความเป็นอยู่

การศึกษา

โจทย์พืนที่และกิจกรรมที่ดาเนินการ

โจทย์พนื้ ที่

กิจกรรมทีด่ าเนินการ

- ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
ทักษะการสร้างอาชีพให้คนชุมชน
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การเกษตร
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและการส่งเสริมการตลาด

โจทย์

ชุมชน

มีส่วนร่วม

21%

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน

64%

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล

ผลลัพธ์

- อบรมเพิ่มพูนทักษะทางการขาย การ
ทาบรรจุภัณฑ์ และ อีคอมเมิร์ซ
- กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร โดยทาเป็นน้า
สมุนไพร และ ลูกประคบ
- พัฒนาการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
- ให้บริการรถตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่
- อบรมการทาปุ๋ยหมักและน้าหมัก
ชีวภาพ และโรคติดเชื้อในสัตว์ (ลัมปีสกิน)

กิจกรรม

ภาคีเครือข่าย

การสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสร้าง
รายได้ชุมชนจากลูกประคบสมุนไพร

การผลิตสารอินทรีย์ และการทาปุ๋ย
หมักชีวภาพ คืนความสมบูรณ์แก่
ดิน ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เลียงจิงหรีด เป็นอาหารคนและสัตว์
อย่างบูรณาการ

โรงเรียน

- การพัฒนาทักษะ ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้

ทักษะด้านการเงิน

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ

- การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ เกิดการฟื้นฟูและ
พัฒนาท้องถิ่น จากการส่งเสริม และพัฒนาสินค้า ฝีมือแรงงาน และสนับสนุน
SMEs ต่างๆ ในพื้นที่
- Community Big Data เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน สามารถ
นาไปเป็น ข้อมู ลในการวิเคราะห์ วางแผนจัด ทาโครงการในการลดปัญหา
ความยากจนของคนในชุมชนต่อไปได้

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

- รายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18 ต่อปี
- กลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25,000 บาท/
ปี/ครัวเรือน
- บางครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การนาองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็นอาชีพเสริม

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

- สมาชิกทั้ง 18 คนมีงานทาจาก
การจ้างงาน
- ชุมชนได้รับองค์ความรู้ต่างๆ และ
เป็นการเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น
- การรับมือสถานการณ์โรคระบาด
ในพื้นที่เป็นไปได้ดีขึ้นจากการ
สนับสนุนของโครงการ

1. ควรมีการส่งเสริมเรื่องการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาประยุ กต์ใช้ ในการดาเนินโครงการเพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน
2. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ด้ า นการผลิ ต ภาคการเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
3. ควรมีการติดตามประเมินผล โครงการที่ดาเนินไปแล้ว และนาผลมา
วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Facebook:
U2T ตาบลบ้านเรือ

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน
ด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการด้วย
เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ

5%

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- การอบรมด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรค ไวรัส โคโรน่า 2019
- การอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนในยุคการตลาดออนไลน์
- การอบรมด้านเกษตรอินทรีย์
- การอบรมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนให้เป็นประโยชน์ การแปรรูป
สมุนไพร
- การอบรมด้านการดูแลสุขภาพและ
บริการการตรวจสุขภาพ

- การจ้างงาน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจารวจ
และมีกต
ารพั
ฒนาในด้
มสร้คน
างอาชีปีพ2562
ในชุมชน
*จากประชากรส
าบลบ้
านเรืานการเสริ
อ 3,021

ทักษะทางสังคม

ความต้องการพืนฐาน 5 มิติ

TP - MAP

กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด
บุญณิดาฟาร์ม

8% กระบวนการ

หมู่ที่ 7

บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 5
บ้านเรือ
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วิสาหกิจชุมชน

ประชาชน
ในพื้นที่

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ทีมผู้ปฏิบัติงาน
ผู้นาชุมชน

จานวนประชากร
2,851 คน

บ้านสวน กล้วย หมู่ที่ 6
บ้านห้วยชัน

10 เป้าหมาย

สานักบริการวิชาการ มข.

864 ครัวเรือน

พื้นที่ 13,124 ไร่

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3
บ้านโคกโก่ง

ตาบลอยู่รอด

5 เป้าหมาย

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐานตาบลบ้านเรือ

บ้านโคกสง่า

ตาบลยังไม่อยู่รอด

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

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวภคปภา เวชกิจ โทร. 062-898-9993

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

