ตาบลหนองห้าง
อ าเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
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ข้อ มูลพืน้ ทีต่ าบล

กลไกการดาเนินงาน









โร งเร ยี น 6 แห่ง
วัด 7 แห่ง

ด้านรายได้

ด้านการศึกษา

หลั งโครงการ
ด้านสุ ขภาพ

ด้านรายได้

ด้านความ
เป็น อยู ่

ด้านการศึกษา

การพัฒนาพื้นที่
โจทย์พื้น ที่
 บูร ณาการการทอ่ งเทยี่ วเพือ่ เพิ่มมาตรฐานและ
เชื่อมโยงเส้น ท างการท ่องเท ี่ยว
 พัฒ น าและน าเสน อผลิต ภั ณ ฑ์ ช ุ ม ช น เพื่ อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ช ุมชนใหน้ าการทอ่ งเทยี่ วใน
เชิง วิถีช ุม ชน ชาวผู้ไท อย่างยั่ง ยืน

กลยุทธ์ใ นการด าเนินงาน
 การให ้ความรู้เกีย่ วกับเทคโนโลยีเพื่อส่ง เสริมการ
ท ่องเท ี่ยววิถีผ ู้ไท สร้างเครือข่ายธุร กิจบริก าร
ผ่าน สื่อออน ไลน ์
 พัฒ น าและต่อยอดผลิต ภัณ ฑ์ช ุม ชน และสร้าง
brand sto ry ผลิต ภัณฑ์ช ุม ชนใหเ้ ป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของตน

กิจกรรมที่ดาเนินงาน
 โครงการพัฒ น าศัก ยภาพองค์ค วามรู้ก ารจัด การชุม ชน บน ฐาน อัต ลัก ษณ์ท ้องถิ่น ผู้ไท อย่างมีส่วน ร่วม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการโฮมสเตย์วิถีผไู้ ท และการเปน็ มัค คุเท ศก์ช ุม ชน เพื่อการพัฒ น าการ
ท ่องเท ี่ยวโฮมสเตย์วิถีผ ู้ไท อย่างยั่ง ยืน
 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาสื่อประชาสัม พันธ์ผลิต ภัณฑ์ช ุมชนเชิงบูร ณาการทงั้ แบบออฟไลน ์แ ละ
ออน ไลน ์เพื่อส่ง เสริม การท ่องเท ี่ยววิถีผ ู้ไท อย่างยั่ง ยืน
 โครงการอบรมเชิงปฏิบ ัต ิก ารการท าเกษตรปลอดสารอาห ารปลอดภัยเพื่อส่ง เสริม การท ่องเท ี่ยววิถีผ ู้ ไท
 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการทอ่ งเทยี่ ว และการพัฒนาด้านการตลาดทอ่ งเทยี่ วแบบบูร ณาการบน
ฐาน อัต ลัก ษณ์ช ุม ชน ผู้ไท ภายใต้ก ารมีส่วน ร่วมของประชาชน อย่างเสมอภาค

๑ หน่วยงาน
๓ คณะ
๑ มหาวิทยาลัย
ภาคี
เครือข่าย

กระบวนการ
มีส่วนรวม






อว.จ้าง
งานพื้น ที่

1.

อบต.หนองห้ าง
รพบ.สต.หนองห้ าง
โรงเรียน ๖ แห่ง
กลุม่ ผลิต ภัณฑ์ ชมุ ชน

เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 19 อัตรา สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้น ที่
ผู้ร ับจ้างงานได้เข้ารับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้

Financial Literacy

TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิต ิ
ด้านการเข้าถึง
บริการรัฐ

ผู้น าชุมชน
วิสหกิจ กลุ่มเกษตรข้าวอิน ทรีย์
กลุ่มเส้น ใยจากฝ้ายเข็น มือ
กลุ่มทอผ้า
กลุ่มพัชราพรผ้าทอมือ
ชมรมผู้พิการ
ชุมชน
กลุ่มผ้าสไบลายขิต
กลุ่มจักสาน

มห าวิท ยาลัย
ขอน แก ่น

ผลลัพธ์
2.

ก่ อ นโครงการ
ด้านสุ ขภาพ
ด้านการเข้าถึง
ด้านความ
บริการรัฐ
เป็น อยู ่

ตาบลสู่ค วามพอเพียง
14 เป้าหมาย

Social Literacy

ใช้ใ นการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ร้อยละ 100

สามาร ถทางานร ว่ มกับผูอ้ ื่นได้
ร ้อยละ 100

English Literacy

Digital Literacy

สา ม า รถเข ้าใจภาษาอังกฤษเบองต้
ื้ นในกา รทางาน
โค ร งการ ร ้อยละ 100

สา ม า รถท างานบนระบบ online ร ้อยละ 100

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1.รายได้จากกจิ กรรมที่เพิม่ ขึน้
 ร้อยละ 10
 เฉลี่ย 1,200 บาท/ปี
 เฉลี่ย 1,200 บาท/ปี/ครัวเรือน
2.ก ารเพิม่ ผลิตภาพ (productivity)
 ต้น ทุนลดลง 25%
 รายได้เ พิม่ ขึน้ 10%

ผลลัพธ์เชิงสังคม
 รายได้ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
 ลดการว่างงานของคนในพื้นที่
 คนในชุมชนมีส่วนร่วมการพั ฒ นาอาชี พ
เพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืน
 คนในชุ ม ชนมี อ งค์ ความรู้ เ รื่ อ ง กา ร
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวผู้ไท
 คนในชุมชนมีสุขภาวะทางสังคมดีขึ้น
 ลดการย้ายถิ่นฐานไปทางานพื้นที่อื่นๆ

ข้อ เสนอแนะ

โครงการควรทาแบบต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีส ัมมาอาชีพและไ ด้ ค วามรู้
แบบเต็มที่เ พื่อที่จะสามารถน าความรู้ไ ปใช้ใ ห้เ กิดเป็น รายได้แ บบยั่งยืน

ผู้ร ับผิดชอบ ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธ ี
เบอร์โทรศ ัพท์ 0981017447
หน่ว ยงาน คณะบริหารธ ุรกิจและการบัญช ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

