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ศักยภาพตําบล

ขอมูลพื้นที่ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

จัง หวั ด ขอนแกน มี ผลิต ภัณ ฑ มวลรวมจั ง หวั ด ณ ราคาประจำปข องจัง หวัด ขอนแกน ป 2559 มีมู ลค า
194,848 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 191,228 ลานบาท ในปที่ผานมาเทากับ 3,620 ลานบท โดยภาคเกษตร
มีมูลคา 20,249 ลา นบาท ลดลงจาก 21,601 ลานบาท ในป 2558 หรือลดลงเทากับ 1,352 ลานบาท
ภาคนอกเกษตรมีมูลคา 174,599 ลานบาท โดยมีสัดสวนสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก สาขาอุตสาหกรรมเปน
สาขาการผลิต หลักที่ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ของจัง หวัด มีสัด สวนรอยละ 35.2 สาขาการขายส งขายปลีกมี
สัด สวน รอยละ 12.3 สาขาการศึกษารอยละ 12.2 สาขาเกษตรกรรมและประมงมีสดั สวนรอยละ 10.4
สาขาตัวกลางทางการเงิน 6.3 และ สาขาอื่น ๆ รอยละ 23.6 โดยภาคเกษตรมี สินคา เกษตรหลัก ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ขาวนาป ออยโรงงาน มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้ง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับมันสำปะหลัง และออยโรงงานเพื่อผลิต พลังงานทดแทน เชน เอทานอล และรองเทาที่ผลิตจาก ยางพารา
แสดงใหเห็น วา สาขาเกษตรกรรมมีค วามสำคัญ ตอการเจริญ เติบโตทางดานเศรษฐกิจ ของจัง หวัด ขอนแกน
เชนกัน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรของภาครัฐอยางครบวงจร ทั้งดานการ
ผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งสาขาทางการศึกษาก็มีสวนสำคัญในการกระตุน
เศรษฐกิ จ และสรา งรายได ใ หกับ จัง หวัด เปน อยา งดี จึ ง มีสวนผลัก ดันและสง ผลดีต อการเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกน

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

โจทยพื้นที่
1. พัฒ นาผลิตภัณฑชุมชนเชน ขาว เห็ด ไขเค็ม ผาทอจากเปลือกไม ทอเสื่อ จักรสาน ให
สามารถยกระดับมาตรฐานและสรางตลาดใหมเพื่อกอใหเกิดรายได
2. พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเพื่อใหเกิดการจางงานและพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมที่เราตองทำ
1.

2.

3.

การพัฒนาสัมมาชีพและการสรางอาชีพใหม (การยกระดับสิน คา OTOP/อาชีพอื่นๆ การพัฒนาสัมมาชีพและ
สรางอาชีพใหม ยกระดับผลิตภัณ ฑจากผลผลิต ทางการเกษตรในชุมชนโดยนำความรูทางวิชาการมาผสานกับ
การใชภูมิปญญา และทุนวัฒนธรรมสูการเพิ่มคุณคา เพิ่มมูลคาผลิต ภัณฑสรา งจุดเดนและยกระดับผลิตภัณฑสู
มาตรฐาน พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม
กิจกรรมการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุน เวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน
กิจ กรรมอบรมทักษะการพัฒนาผลิตภัณ ฑและอาหารเพื่อสรา งแนวทางเพื่อใหเกิด การยกระดับผลิตภัณ ฑใ ห
ไดรับมาตรฐานอบรมทักษะพัฒนาผลิต ภัณฑ และสิ่งแวดลอมจากวัสดุเหลือใช นำองคค วามรูไ ปชวยบริการ
ชุมชน
กิจกรรมการนำองคค วามรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตา งๆ) อบรมทักษะแผนธุรกิจ
และแผนการตลาดจัดอบรมทักษะการถายภาพเพื่อนำเสนอสินคาและการจัดจำหนายออนไลนและออฟไลน

ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด ตําบลมุงสูค วามพอเพียง

กลไกการดำเนินงาน

ผลลัพธ
1. การจางงาน เกิดการจางงาน 20 อัตรา (บัณฑิตจบใหม 10 อัตรา, ประชาชน 5
อัตรา, นักศึกษา 5 อัตรา)
2. การพัฒนาทักษะ 4 ดานคือ Digital Literacy, English Literacy, Financial
Literacy และ Social Literacy
3. การยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายบูรณาการ ตามโครงการโครงการยกระดั บ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและสงเสริมการตลาดผาน
ชองทางออนไลนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 1: การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตร ใหเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี, 2: การสงเสริม การตลาดผ านชอ งทางออนไลนดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี, 3: การถอดบทเรียนและคืนขอมูลผลการดำเนินโครงการ
รวมกับชุมชน เพื่อทำขอเสนอแนะ และแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. Community Big Data เกิดขอมูลขนาดใหญของตำบล ดานทรัพยากร ผลิตภัณฑ

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
1.พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม
2.เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสรางจุดเดนและยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐาน พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม
3. สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรและสรางโอกาสทางการแขงขันไดการผลิตและชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
4. สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรและสรางโอกาสทางการแขงขันได
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน

ผลลัพธเชิงสังคม
1) เพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสรา งอาชีพใหม ยกระดับผลิตภัณฑจากผลผลิต ทางการเกษตรในชุมชนโดยนำความรู
ทางวิชาการมาผสานกับการใชภูมิปญ ญา และทุน วัฒนธรรมสูการเพิ่มคุณ คา เพิ่มมูลคาผลิตภัณ ฑสรางจุดเดน
และยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐาน พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม
2) เพื่อการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)

ขอเสนอแนะ
- ควรมีการสงเสริมดานการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑอางตอเนื่องและ
เชื่อมโยงเพิ่มองคความรูดานการบริหารจัดการวัตถุดิบและการจัดจำหนายเพิ่มเติม
ผูรับผิดชอบ นางสาวประภาพร รอยพรมมา 095-564-5914
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