การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศักยภาพตาบล

ก่อน : ตาบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด (5)

หลัง : ตาบลทีอ่ ยูร่ อด (8)

TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิติ

ข้อมูลพืน้ ทีต่ าบล
-

มีพื้นที่ทงั้ หมด 9,391 ไร่
ที่ดินการเกษตร 3,093 ไร่
- ชุมชน 8 หมู่บ้าน
ครัวเรือน 3,620 ครัวเรือน - ชาย 2,836 คน / หญิง 3,146 คน
สถานศึกษา 13 แห่ง
- โรงพยาบาล/คลินกิ 3 แห่ง
ตลาด 3 แห่ง
- ศาสนสถาน 11 แห่ง
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับการทาการ
เกษตร พื้นที่ทาการเกษตรเกือบทัง้ หมดอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลาปาว
และโครงการสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าจากลาน้าปาว

จากการลงพืน้ ที่ พบว่า ชุมชนมีปญ
ั หาในด้านขยะทีม่ ผี ลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการสร้างอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

การพัฒนาพืน้ ที่
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและส่งเสริมสัมมา
อาชีพในการเพิม่ รายได้และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

หลังจากดาเนินโครงการทาให้ชุมชนมีรายได้ทเี่ พิ่มขึน้ ทาให้มกี าลังในการส่ง
ลูกหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึน้ ส่วนกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
จะช่วยในส่งเสริมด้านสุขภาพในอนาคตต่อไป

ผลลัพธ์

1. การจ้างงาน – เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ
นักศึกษา จ านวน 20 อัตรา ในพืน้ ทีต่ าบลกมลาไสย
2. การพัฒนาศักยภาพ - สมาชิก U2T และแกนนาชุมชน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สู่การพัฒนาตาบล ประมาณ 200 คน
3. การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน - สมาชิก U2T และแกนนาชุมชนได้รบั ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนเพิม่ ทักษะทางดิจติ ลั (Digital) การเงิน (Financial) สังคม (Social) และ
ภาษาอังกฤษ (English) และขยายผลไปยังประชาชนในพืน้ ทีไ่ ม่ประมาณ 1,500 คน
4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ – ตาบลสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือน องค์
ความรูใ้ นการประกอบอาชีพเกษตรอินทรียป์ ลอดสารพิษ
5. Community Big Data – เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ได้แก่ ข้อ มูลด้านความ
จ าเป็นพืน้ ฐานของชุมชนใน 5 มิติ และข้อมูลด้านหลากหลายแขนง 10 ด้าน (CBD) เพื่อ วางแผน
ในการพัฒนาพืน้ ทีต่ าบล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

การจัดการขยะ

การเพาะเห็ดจากฟางข้าว

เกษตรอินทรียป์ ลอดสารพิษ

กลไกการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ สป.อว.
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เทศบาล หมู่บ้าน และหน่วยงานภายนอกต
าบล
ฏิ
 น้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักอินทรีย์
 การทาก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การแปรรูป
ผลลัพธ์
 ชุมชน - สร้างอาชีพ ลดต้นทุน สุขภาพปลอดภัย
 เครือข่าย – มหาวิทยาลัย เทศบาล หมู่บ้าน หน่วยงานอื่นๆ

1) กิ จกรรมการจัดการขยะ ทาให้มีรายได้เพิม่ ขึน้
จากการคัดแยกขยะขวดพลาสติกขายได้ ประมาณ
100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
2) กิ จกรรมเกษตรอินทรีย์ เช่น การเพาะเห็ด การ
ทาน้าหมักชีวภาพ การทาหัวปลาอาหาร และการ
เลี ้ยงปลา สามารถเพิม่ รายได้เฉลีย่ ประมาณ 500
บาท/เดือน
ทั้งนี ้กิจกรรมทัง้ สอง
ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ปริ มาณขยะมากน้อย
ของแต่ละครัวเรือน และทุนเริม่ ต้นทีค่ รัวเรือนมี
ก าลังพอในการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) ชุมชนเข้มแข็ง เกิ ดความร่วมมือสามัคคีที่จะ
ช่วยทาให้สิง่ แวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เช่น การ
เลิ กเผาขยะสามารถสร้างรายได้จากขยะทีท่ าให้
มี คุณภาพชีวิตทีด่ ีขนึ้
2) จากการได้รบั องค์ความรูแ้ ละอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติการในกิจกรรม ทาให้เกิดอาชีพทางเลื อก
ซึ่งทาให้การย้ายถิ ่นฐานเพือ่ ออกไปหางานทีอ่ ืน่
ลดลง

ข้อเสนอแนะ
ชุม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ง ให้ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานทุก ๆ
กิจกรรม แต่ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จึง ควรส่งเสริ มการต่อยอดในการพัฒนาต าบลสู่ขั้นกลางน้าและ
ปลายน้า ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์และสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการกระจายสินค้าและสร้างเครือข่ายสู่
ภายนอกตาบลในอนาคตต่อไป
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สมสุข ไตรศุภกิตติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์ตดิ ต่อ 080-220-5889 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตาบล

