กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลแก่งเลิงจำน อำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ศั............................
กยภำพตำบล
.

ภำพรวมตำบล:
ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน
ทิศเหนือ ติดกับ ตาบลตลาด
ทิศใต้ ติดกับ ตาบลบ่อใหญ่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลแวงน่าง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลท่าสองคอน
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34.85 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 21,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของพื้นที่
อาเภอเมืองมหาสารคาม
เป็นที่ทาการเกษตร 12,566 ไร่

•
•
•
•
•
•

จำนวนประชำกร:
•
•

•

•

อบต.รับรำงวัลชมเชย
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ปี 2563
ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่
- กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 16 กลุ่ม

•

ประเด็นปัญหำ
กลุ่มอาชีพ และ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีในพื้นที่ยัง
ไม่มีความชัดเจนในการรวมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ขาด
เอกลักษณ์ และความเชื่อมโยงในพื้นที่

•

โจทย์
พัฒนกลุ่มอาชีพ และ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีความ
ชัดเจน เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในตลาดระดับสูง
ขึ้น และความเชื่อมโยงในพื้นที่ เพื่อเอื้อต่อการตลาดซึง่
กันและกัน

ครัวเรือนที่ได้รับการสารวจ 2,144 ครัวเรือน
คนที่ได้รับการสารวจ 7,340 คน
ครัวเรือนยากจน 1 ครัวเรือน คนยากจน 4 คน

อำชีพ: ทานา ทาไร่ ค้าขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป

แหล่งน้ำ:
- ลาน้า, ลาห้วย 5 สาย
- บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง
- ฝาย 1 แห่ง
- บ่อน้าตื้น 10 แห่ง
- คลองชลประทาน 2 แห่ง
- สระน้า 5 แห่ง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ชุมชนที่ร่วมดาเนินการ อยู่ในพื้นที่พัฒนา 1 ชุมชน คือ หมู่ 5 ท่าแร่ และ พื้นที่
เป้าหมาย 1 ชุมชน คือ หมู่ 15 บ้านหนองจิก

ทั้งตาบลมีคนจนด้านการศึกษา 2 คน

กำรพัฒนำพื้นที่
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเป็น
สิ่งดึงดูด แลเพื่อะสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
ภายใน และผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
สุขภาพ ที่มีเอกลักษณ์ฉพาะ
ชุมชน

ตำบลที่อยู่รอด
8 เป้ำหมำย

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
•

ตำบลที่ยังไม่สำมำรถ
อยู่รอด 0 เป้ำหมำย

1. อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกเพื่อสร้างเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อการตกแต่ง
2. อบรมให้ความรู้และร่วมพัฒนาตรา
สินค้า ได้ชื่อเรียกและภาพตราสินค้า
ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กก ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร และ
ข้าวหลาม ได้เป็น ตราสินค้าดังนี้ 1)
ทอเสื่อ@ท่าแร่ 2) สมุนไพรไทบ้าน 3)
ข้าวหลามสามรส
3. อบรมการพัฒนาพื้นที่การเกษตร
ปลอดสาร และพื้นที่ป่าสมุนไพร
4. อบรมกการนาเที่ยว
5. อบรมการนวดไทย

กลไกการทางาน เป็นในรูปแบบการประสานงานและถอดความต้องการผ่าน
หน่วยงานและชุมชนที่มคี วามร่วมมือกันอยู่เดิม เพื่อหาช่องทางการแก้ปัญหา
และพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของชุมชนโดยใช้
องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ด้วยวิธีการ
อบรม แนะนาความรู้ ลงมือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเกิดการพัฒนาในหลากหลายกลุ่ม
อาชีพ(7 กลุ่ม) ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์เดียวกัน ก่อให้เกิดการบูรณาการกันใน
ชุมชน และสร้างอิทธิพลการรับรู้ของคนภายนอกที่มตี ่อกิจกรรมและผลิตภัณฑ์
ของชุมชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพธ์

1. การจ้างงานมีประสิทธิภาพการทางานสูงสุดที่กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในทุก ๆ
มิติของงาน นิสิตในพื้นที่ติดภารกิจการเรียนบ้างในบางครั้ง และกลุ่ม
ประชาชนบางท่าไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ภาพรวมข้อมูลการสารวจ
ศักยภาพพื้นฐานของชุมชนและ Covid19 สามารถทาได้ดีในทุกกลุ่ม
2. สามรถรับผิดชอบการอบรมการพัฒนาทักษะได้ตามกาหนดการครบทุกคน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการเป็นไปตามเป้า
4. Community Big Data สามารถสารวจข้อมูลได้มากกว่า 800 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

รายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการสร้าง
เอกลักษณ์ให้สินค้าและสร้างช่องทางการแปร
รูปที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการสร้าง
ช่องทางการตลาดที่แปลกไปจากเดิม เช่นการ
แปรรูปเสื่อกก สาหรับตลาดการตกแต่งภายใน
และสร้างให้มีการเชื่อมโยงเอกลักษณ์ควบคู่ไป
กับกลุ่มสมุนไพร ของชุมชนเดียวกัน ที่แปรรูป
สมุนไพรเป็นชากระชายขาวชนิดชง เพื่อต้านโค
วิค

1) เกิดทิศทางอาชีพที่มั่นคงขึ้น เนื่องจากมี
ภาพลักษณ์ของลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ทาให้
เกิดความสนใจจากผู้ซื้อ จากเดิมยอดการ
สั่งซื้อไม่มากเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีจุดขายน้อย
ทาให้ในชุมชน
2) เกิดการรวมกลุ่มอาชีพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จานวน 5 กลุ่ม จากเดิมเกิดการรวมกลุ่มแบบ
หลวม ๆ สามารถสร้างหน้าที่การรับผิดชอบ
ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน และเกิดการจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม

ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยตาบลที่ดาเนินการ มีความร่วมมือจาก อบต. ค่อนข้างดี เพราะเป็นการต่อยอดและรับฟัง
ความต้องการจากชุมชนที่มีอยู่เดิม ทาให้มีทิศทางการพัฒนาที่ดี
ประเด็นด้านการจ้างงานอาจใช้เป็นการสารวจจากภายในพื้นที่ เพื่อได้บุคลากรที่มีความต้องการจาก
ภายในจริง ๆ และเกิดความร่วมมือที่ดีมากขึ้น จากการสังเกตความร่วมมือ กลุ่มประชาชน และนิสิต
ที่มาจากในชุมชนจริง ๆ มีการรับรู้และประสานงานรวมถึงการร่วมมือที่ดีกว่าภายนอกชุมชน

ผู้รับผิดชอบ ......ผศ.ดร.นิพทั ธา หรรนภา.......เบอร์ติดต่อ…0868956669...
หน่วยงาน..คณะสถาปัตยกรรมศาสสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ..

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

