กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

............................

ตำบลที่อยู่รอด
9 เป้ำหมำย

ศักยภำพต
ำบล
.

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ตำบลมุ่งสู่ควำม
พอเพียง 13 เป้ำหมำย

กลไกกำรดำเนินงำน

ประวัติ ควำมเป็นมำ เดิม เป็น ตาบลโคกพระ เมื่ อ พ.ศ. 2522 ได้ มี ตั วแทนผู้ ใหญ่ บ้า นกลุ่ ม ศรีสุ ข
ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 - 12 ได้ทาเรื่องขอแยกตาบลเป็นตาบลหนองแคนแต่ปรากฏว่าที่ประชุมกลุ่มศรีสุขมีมติให้เป็นตาบล
ศรีสุข เพราะบ้านศรีสุขเป็นหมู่บา้ นที่อยู่ศูนย์กลางและมีพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถืออยู่ที่บ้านศรีสุขจึงได้ตั้งชื่อเป็นตาบล
ศรีสุข ตั้งแต่ พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน ตาบลศรีสุขมีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน

กำรพัฒนำสัมมำชีพและกำรสร้ำงอำชีพใหม่ กำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy
(ยกระดับ OTOP/ อำชีพอื่น ๆ) 40%
(กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว) 10%
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูล (Analytics) การพัฒนาทักษะการพัฒนา
สัมมนาชัพและการยกระดับสินค้า OTOP

ข้อมูลสำคัญ อาชีพส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลศรีสุข คือ อาชีพเกษตรกร ได้แก่ การทานา ทาไร่ การเพาะ
เห็ดฟาง การทาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงไก่ และสุกร และคนในชุมชนยังประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพพนักงานบริษัท ตามลาดับ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีลักษณะ
โดดเด่นในด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม เช่น การจักสาน ทอเสื่อกก การตัดเย็บกระเป๋า การทอผ้า และตัดเย็บ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูล (Analytics) การจัดทาแผนที่เดินดิน
การจัดทาฐานข้อมูลชุมชน

กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน
กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม Circular Economy
(Health Care/ เทคโนโลยีต่ำงๆ) 10%
(เพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้ชุมชน) 40%
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชน วิเคราะห์
(Analytics) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ, คนต้นแบบ,
ข้อมูล (Analytics) การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ความรู้การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยติดเตียง
ชุมชน

ผลลัพธ์
TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จาก กา รส า รว จข้ อ มู ล จา ก
TPMAP และการส ารวจข้อมู ล
ชุ ม ชน พบว่ า ชุ ม ชนมี ค วาม
ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
การพั ฒ นาองค์ ความรู้ แ ละมิ ติ
ด้านรายได้ การพัฒนาสัมมาชีพ

กำรพัฒนำพื้นที่
“กำรพัฒนำสัมมำชีพและกำรยกระดับ
สินค้ำ OTOP เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน ตำบลศรีสุข อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม” โดย
1)กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภำพ ของ
ชุมชน ด้ำนพัฒนำสัมมำชีพ และยกระดับ
สินค้ำ OTOP
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics)
ด้ำนพัฒนำสัมมำชีพ และยกระดับสินค้ำ
OTOP
3) กำรพัฒนำทักษะด้ำนพัฒนำสัมมำชีพ
และยกระดับสินค้ำ OTOP
4) นำเสนอโครงกำรต่อชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
ก ำ ร ออ ก แบ บ ก ำรมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อง ชุ ม ช น
กำรศึกษำชุมชน กำรสัมภำษณ์ กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภำพ
ชุม ชน กำรวิเ ครำะห์ข้อมูล ทำให้ทรำบข้อมูล
ควำมต้องกำรและศักยภำพของชุมชน ซึ่งชุมชน
มีควำมต้องกำรในด้ำนกำรพัฒนำสัมมำชีพและ
กำรยกระดับสินค้ำ OTOP

การลงพื้นที่ชี้แจงก่อนดาเนินโครงการทั้งในระดับอาเภอและ
ในระดับตาบล เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่
การอบรมสร้างความเข้าใจการทางานร่วมกับชุมชนและ
พัฒนาทักษะผู้จ้างงาน

ดาเนินงานตามกิจกรรมที่ 1-4 ตามลาดับเพื่อให้ดาเนินกิจกรรม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการชุมชน โดยดาเนินงานทุกพื้นที่
ในตาบลศรีสุข จานวน 24 หมู่บ้าน
>หมู่ 1 บ้านลาด (น้ายาล้างจาน แชมพู สบู่สมุนไพร)
>หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง (การผสมดินปลูกชีวภาพ,การทาแปลงผักไม่รดน้า)
>หมู่ 3 บ้านศรีสุข (การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ)
>หมู่ 4 บ้านนาดี (การทาน้าหมักชีวภาพ, การปลูกผักปลอดสารเคมี)
>หมู่ 5 บ้านน้าเที่ยง (การทาเหรียญโปรยทาน,การทาธุงใยแมงมุม)
>หมู่ 6 บ้านดอนอิจันทร์ (การทอเสื่อกก)
>หมู่ 7 บ้านดอนบาก (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก)
>หมู่ 8 บ้านหนองแคน (การปลูกผักปลอดสารเคมี)
>หมู่ 9 บ้านหนองหว้า (ปลูกผักปลอดสารเคมี )
>หมู่ 10 บ้านหนองอิตื้อ (การทาน้าหมักชีวภาพ,การปลูกผักปลอดสารเคมี)
>หมู่ 11บ้านดอนหวาย (การจักสานด้วยเส้นพลาสติก)
>หมู่ 12 บ้านดอนขมิ้น (ไข่เค็มสมุนไพร)
>หมู่ 13 บ้านลาดบูรพา (การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน )
>หมู่ 14 บ้านลาดใต้ (การผลิตอาหารสัตว์)
>หมู่ 15 บ้านหนองอิตื้อใต้ (การทาน้าอ้อย)
>หมู่ 16บ้านหนองแคนน้อย(หัตถกรรมจากไหมพรม)
>หมู่ 17บ้านลาดพัฒนา (การทาข้าวแต๋น)
>หมู่ 18 บ้านลาดสมบูรณ์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า)
-หมู่ 19 บ้านศรีสุข (การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง)
-หมู่ 20 บ้านหนองแคน (การเพาะเห็ดฟาง)
>หมู่ 21 บ้านหนองหว้า (การทอเสื่อกก)
>หมู่ 22 บ้านลาดเจริญ (การปลูกผักปลอดสารเคมี )
>หมู่ 23 บ้านนาดีใต้ (การทาน้าหมักชีวภาพ, การปลูกผักปลอดสารเคมี )
>หมู่ 24 บ้านลาดสามัคคี (การตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป)

1.
2.
3.

4.

การจ้างงาน ดาเนินการจ้างงานครบ 20 คน
การพัฒนาทักษะ ผู้ได้รับการจ้างงานดาเนินการอบรมครบ 4 ทักษะ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ การพัฒนาสัมมาชีพและการยกระดับ
สินค้า OTOP เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ องค์ความรู้ การถ่ายทอดและการพัฒนาทักษะอาชีพ
ความร่วมมือในชุมชน การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี เช่น การออกแบบโลโก้ ป้ายสินค้า การขาย
สินค้าออนไลน์
Community Big Data การรวบรวมฐานข้อมูลชุมชน การจัดทาแผนที่เดินดิน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) กลุ่มอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ5
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ที่ลดลง (ร้อยละ33.3)
ชุมชนลดรายจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบจากภายนอก

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2) ชุมชนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
สัมมาชีพและยกระดับสินค้า OTOP ของ
ตนเอง
3) ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน
4) การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทาลดลง
5) เกิดความเกื้อกูล ช่วยเหลือกันระหว่างผู้จ้าง
งานในพื้นที่ (ซึ่งเดิมไม่รู้จักกัน)

ข้อเสนอแนะ การพัฒนาการจัดการด้านการตลาด และการต่อยอดการดาเนินงานใน
พื้นที่โดยเน้นทุนชุมชน

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ วชิรำภรณ์ วรรณโชติ
เบอร์ติดต่อ 09-4426-1644
หน่วยงำน :คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

