กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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............................

ศักยภำพต
ำบล
.

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ตำบลยังไม่สำมำรถ
อยู่รอด 2 เป้ำหมำย

ตำบลมุ่งสู่ควำม
พอเพียง 11 เป้ำหมำย

กลไกกำรดำเนินงำน
กิจกรรมกำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (30%)

กิจกรรม กำรพัฒนำอำชีพและกำรสร้ำงอำชีพใหม่ (30%)

ตาบลบึงเนียมตั้งอยู่ด้านตะวันออกของอาเภอเมือง
ขอนแก่น ตาบลบึงเนียมมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 25,770.625 ไร่
(41.233 ตารางกิโลเมตร) สภาพทางเศรษฐกิจของตาบลบึงเนียมขึ้นอยู่
กับการเกษตรกรรม โดยมีพืชหลักที่สาคัญคือ ข้าว และการปลูกผัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีศักยภาพ
สถานที่ตั้งห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 12 กิโลเมตร และมีแหล่ง
น้าธรรมชาติ ได้แก่ น้าพอง ลาห้วยพระคือ ห้วยขุมดิน บึงอ้อมแก้ว

- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสัญญาลักษณ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับแปลงผักสู่การ
ท่องเที่ยวและฟาร์มออนไลน์

กำรพัฒนำสัมมำชีพและกำร
สร้ำงอำชีพใหม่ (ยกระดับ
OTOP/ อำชีพอื่น ๆ)

กำรสร้ำงและพัฒนำ
Creative Economy
(กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว)

กิจกรรม กำรนำควำมรูไ้ ปช่วยบริกำรชุมชน (10%)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในกำรดำเนินกำร
1. เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตาบล
บึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อพัฒนาการเกษตรท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้ำไปดำเนินกำรในพื้นที่
1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตาบล การกากับ ติดตามและประเมินผล
3. การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของโครงการรายตาบล
4. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของชุมชน ด้านสัมมาชีพและสร้างอาชีพ และยกระดับสินค้าชุมชน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
จากการดาเนินการใช้ข้อมูลจาก
TPMAP และการด าเนิ น การ
สารวจในชุมชนมีความต้องการ
คื อ มิ ติ ก ารศึ ก ษา ในด้ า นการ
พัฒนาองค์ความรู้ และมิติรายได้
ในด้ า นการพั ฒ นาสั ม มาชี พ ใน
การดารงชีพ

- พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ
- พัฒนาต้นแบบ Application บึงเนียม
/การตลาดออนไลน์

กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำร กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
Circular Economy
ชุมชน (Health Care/
(เพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้ชุมชน)
เทคโนโลยีต่ำง ๆ)

- จัดทาฐานข้อมูลชุมชนและแปลงเกษตร โดยใช้
infographic
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับแปลงผักสู่
มาตรฐาน GAP

กิจกรรมกำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม(10%)
- พัฒนาต้นแบบ Application บึงเนียม /
การตลาดแรงงานแปลงผักบึงเนียม / การ
วางแผนการผลิตผักบึงเนียม

ผลลัพธ์

1. การจ้างงาน ดาเนินการจ้างครบตามจานวน 20 คน
2. การพัฒนาทักษะผู้รับจ้างงานดาเนินการอบรมครบทั้ง 4 ทักษะ และนาทักษะที่ได้จากการ
อบรมนามาใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่ตาบล
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ศักยภาพของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พัฒนาทักษะ ประกอบด้วย การ
ยกระดับแปลงเกษตรสู่ตลาดออนไลน์, การพัฒนาตราสัญลักษณ์, การพัฒนาหีบหอบรรจุภัณฑ์
, การยกระดับแปลงผักสู่มาตรฐาน GAP และโรงเรือนอัจฉริยะ
4. Community Big Data ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลตาบล พัฒนาจัดทาฐานข้อมูลชุมชน
และจัดทาแผนที่เดินดิน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

การยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 โดยใช้ Application
การตลาดออนไลน์/ตลาดออนไลน์/การ
วางแผนการผลิต

1) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) พัฒนาสัมมาชีพทั้งที่เป็นอาชีพหลัก
และอาชีพรอง

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
ชุมชนมีความต้องการพัฒนา
เกษตรท้ อ งถิ่ น และยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งเพิ่ม
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน ในพื้ น ที่
ต าบลบึ ง เนี ย ม อ าเภอเมื อ ง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

1) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ศักยภาพของชุมชน พร้อมทั้ง
ศึกษาแนวทางการพัฒนา
2) การพัฒนาต่อยอดแปลงผักสู่
การท่องเที่ยวและฟาร์ม
ออนไลน์
3) ภัยใกล้ตัวเกษตรกรผู้ปลูกผัก
4) นวัตกรรมเพื่อยกระดับสวนผัก
บึงเนียม การตลาดออนไลน์และ
การจัดกลุ่ม
5) การนาเสนอโครงการต่อชุมชน

ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานระยะต่อไปควรดาเนินการต่อยอดการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและบริการ และการส่งเสริมการตลาดและการขาย

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิศำสตร์ โชคเกื้อ
เบอร์ติดต่อ 08-9711-9586 หน่วยงำนคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

