- 35 ขอมูลพื้นที่ตําบล

การพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินสภาพตําบล

ตําบลนาแก มี 8 หมูบาน 827 หลังคาเรือน ประชากร 3,617 คน
จุดเดนของตําบลนาแก
1. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการทําเกลือสินเธาว การผลิตขาวคุณภาพ/ขาวอินทรีย
การปลูกไผเลีย้ ง การทํามะมวงทาบกิ่ง การทําเครื่องจักสาน
2. แหลงน้ําที่ใชสําหรับอุปโภค-บริโภคและแหลงน้ําทางการเกษตร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และกอสรางขึ้นใหมอยางเพียงพอ เชน อางเก็บน้ํา ฝายลําเซบาย สระ หนองน้ํา/บึง
ปญหาที่พบ
1. ขาดองคความรูในการพัฒนารูปแบบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ
2. บางกลุมมีจํานวนสมาชิกกลุมนอย และการบริหารจัดการกลุมภายในที่ยังไมชัดเจน
3. ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุมยังไมหลากหลาย
4. ขาดการประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑของกลุม
3. ปาทามลําเซบาย (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ)
4. ชุมชนมีความตองการพัฒนา ยกระดับอาชีพและรายได
ความตองการของพื้นที่
1. การสนับสนุนดานงบประมาณ
2. วัสดุอุปกรณที่เปนครุภัณฑ เชน เครื่องจักร
3. องคความรูเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การแปรรูปผลิตภัณฑ การ
ประชาสัมพันธ ชองทางการจัดจําหนาย/การตลาด
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ตําบลนาแก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

สิ้นสุด
โครงการ
11

กลไกการทํางานภายในองคกรและภายนอกองคกร
ภายในองคกร

ภายนอกองคกร

1. วิทยาลัยชุมชนประชุมบุคลากร
เพื่อทําความเขาใจรวมกับกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน และ
ผูรับผิดชอบโครงการ คณะทํางาน
แตละตําบล
2. เปดรับสมัครคณะทํางานจาก
ภายนอกตามกรอบการจาง
3. ประชุมคณะทํางาน U2T ราย
ตําบลเพื่อทําความเขาใจและ
กําหนดกรอบการดําเนินงานของ
แตละตําบล
4. ประชุมติดตามรับทราบปญหา
อุปสรรค การดําเนินงานเปนระยะ
5. คณะทํางาน U2T รายงานผลการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมใหทาง
วิทยาลัยชุมชนยโสธรรับทราบ

1. คณะทํางาน U2T ลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจกับ
หนวยงานภาครัฐ องคกรชุมชนภายในตําบล
2. คณะทํางาน U2T รวมประชุมแกนนําชุมชนเพื่อ
คัดเลือกชุมชน กิจจกรม รูปแบบ วิธีการดําเนิน
กิจกรรม พรอมทั้งวางแผนการดําเนินกิจกรรม
ภายใตโครงการ ฯ
3. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว คือ
3.1 การศึกษาบริบทของแตละหมูบานในตําบล
นาแก โดยเนนหมูบานเปาหมายกลุมผลิต
เกลือสินเธาว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากเกลือ
สินเธาว และผลิตภัณฑอื่นๆ ภายในชุมชน
3.3 อบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและการ
สงเสริมขยายชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ ผานชองทางตลาดออนไลน
3.4 ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานทุก
กิจกรรมรวมกลุมกับชุมชน

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
การเขาใจในรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมเปนอยางดี ทักษะและความสามารถของ
ทีมงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมของชุมชน / คนในพื้นที่
การมีทรัพยากรที่เพียงพอ การทํางานเปนทีม การวางแผนงานที่ดี การไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหาร หนวยงาน องคกร ชุมชน บุคคล การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบมีสิทธิในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่

กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการพัฒนาอาชีพภายใตการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกลือสินเธาว
กิจกรรมที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกลือสินเธาว การแปรรูปเกลือสินเธาว
ในรูปแบบตางๆ และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ตราสินคา/ตราผลิตภัณฑ
กิจกรรมที่ 3 สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ/กลุมอาชีพผลิตเกลือสินเธาวใน
ชุมชน สูการเขาถึงแหลงเงินทุน การตลาดและเครือขายความรวมมือ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
1. การจางงาน
1. สงเสริมใหนักศึกษา บัณฑิตจบใหม และประชาชนมีงานทํามีอาชีพและมีรายได สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได
2. ลดปญหาการวางงาน และตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาทักษะ ผูรับจางงานทั้ง 19 คน ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน 4 หลักสูตรของสถาบัน
TDGA และจัดอบรมเพิ่มเติมใหกับผูจางงาน คือ หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา และ
หลักสูตรสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบวีดีทัศน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการพัฒนาอาชีพภายใตการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เกลือสินเธาว
1. สํารวจจํานวนผูใชประโยชนจากดินเพื่อผลิตเกลือสินเธาว และกระบวนการการผลิตเกลือสินเธาวของ
ชุนบานหนองเทา
2. จัดตั้งแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาการผลิตเกลือสินเธาวแกเยาวชนและประชาชน
กิจกรรมที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกลือสินเธาว การแปรรูปเกลือสินเธาวในรูปแบบตางๆ และ
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ตราสินคา/ตราผลิตภัณฑ
1. การแปรรูปเกลือสินเธาวในรูปแบบเกลืออุปโภคและบริโภค
2. มีรูปแบบบรรจุภัณฑและตราผลิตภัณฑ
กิจกรรมที่ 3 สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ/กลุมอาชีพผลิตเกลือสินเธาวในชุมชนสูการเขาถึง
แหลงเงินทุน การตลาดและเครือขายความรวมมือ
1. ขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑในลักษณะตางๆ เชน Marketplace และ Shopee
2. มีการกําหนดขอตกลงการใชประโยชนจากที่ดินสาธารณะในการผลิตเกลือสินเธาว
4. community big data
1. ทําใหทราบระดับสถานะภาพของชุมชนในมิติดานตาง ๆ
2. วิเคราะหความตองการของชุมชน และวางแผนการพัฒนาชุมชนในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
3. คาดการความตองการของชุมชนในอนาคต และเขาใจความตองการของชุมชนไดมากยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห Community Big Data : CBD
ผลการวิเคราะห CBD ที่เชื่อมโยงกับการออกกิจกรรมระยะที่ 2 …

การดําเนินงาน U2T ในระยะที่ 2
ชุมชนเดิม

ชุมชนใหม

1.การสงเสริมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑเกลือ
สินเธาวและผลิตภัณฑเกลือสปา ระยะที่ 2 การ
ขนสงสินคาและบริการเนื่องจากในปที่ผานมา
กลุมไดดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ตนแบบ
เกลือสปา) ขณะนี้อยูระหวางสงวัตถุดิบให
โรงงานผลิต และสงเสริมชองทางการขายผาน
ตลาดออนไลน ใหกับกลุมที่ผลิตขาวกะยาสารท
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวอินทรียเปนขาวกะ
ยาสารท
3.การออกแบบบรรจุภัณฑและตราผลิตภัณฑ

1.ยกระดับผลิตภัณฑกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว
อินทรียชุมชนบานนาแกหมู 1
กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1.พัฒนาวิธีการ/เทคนิคการคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว
อินทรีย
2.ยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุขาวอินทรีย
3.การออกแบบบรรจุภัณฑและตราผลิตภัณฑเมล็ด
พันธุขาวอินทรีย
4.การสงเสริมชองทางการจําหนายเมล็ดพันธุขาว
อินทรียในรูปแบบตลาดออนไลน

ผูรับผิดชอบ : นางสาวปยดา ปญญาศรี
เบอรติดตอ 085 123 0875 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนยโสธร

