กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลคำคู อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

............................
ศักยภำพต
. ำบล

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตาบลคูคา เป็น 1 ใน 5 ตาบลของอาเภอซา
สูง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 8
หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านคู หมู่ 2 บ้านคูคา
หมู่ 3 บ้านบ่อใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองบัวคา
มูล หมู่ 5 บ้านหม้อ หมู่ 6 บ้านหม้อคา หมู่
7 บ้านคูคลอง และหมู่ 8 บ้านบ่อใหญ่
มีพื้นที่รวมโดยประมาณ 116.7 ตร.กม. โดย
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอกระนวน ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับอาเภอชื่นชม (จังหวัด
มหาสารคาม) ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเชียง
ยืน (จังหวัดมหาสารคาม และอาเภอเมือง
ขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอน้า
พอง

รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้ำไปดำเนินกำรในพื้นที่
1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตาบล การ
กากับ ติดตามและประเมินผล
3. การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการรายตาบล
4. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของ
ชุมชน สร้างอาชีพ และยกระดับสินค้า OTOP

ข้อมูลจาก TPMAP ปี 25612562 พบว่า ความต้อ งการ
พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค น จ น
การศึ ก ษา มากที่ สุด คนจน
รายได้ คนจนสุ ขภาพ คนจน
ความเป็ นอยู่ เป็ นล าดั บ
รองลงมา

กำรพัฒนำพื้นที่
ชุมชนมีความต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผ้าไหมทอมือ และลดปัญหา
มลภาวะทางอากาศ (กลิ่น) จากฟาร์ม
หมูของชุมชน รวมถึงมีความต้องการ
เพิ่มรายได้ในชุมชน การสร้างเส้นทาง
การท่องเที่ยวในชุมชน การขยายตลาด
และกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมด้วยหลักการ
คานวณต้นทุนอย่างถูกต้อง

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน
16 เป้ำหมำย

กลไกกำรดำเนินงำน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

โจทย์พื้นที่

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน
16 เป้ำหมำย

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
1. การย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ
2. การทอผ้าไหมด้วยเทคนิค 4 ตะกอ
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน
4. การทาปุ๋ย EM และโบกาฉิ เพื่อลดปัญหา
มลภาวะ (กลิ่น) จากฟาร์มหมู
5. การทาดินปลูกจากขี้หมู เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับชุมชนและยังลดมลภาวะได้ด้วย
6. การท่องเที่ยวชุมชน/การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
7. การจัดการการตลาดออนไลน์
8. การคานวณต้นทุนการผลิต

กระบวนการต้นน้ า

กระบวนการกลางน้ า

กระบวนการปลายน้ า

1.การประกาศรับสมัครผูร้ ับจ้างงาน
2.การคัดเลือก และประกาศผล
3.การนัดหมายผูร้ ับจ้างงานเพื่อชี้แจงการ
ดาเนินงาน
4.การจัดทาหนังสื อประสานไปยังพื้นที่ และ
นัดหมายผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง เพื่อขอเข้าพื้นที่
ชี้แจงโครงการ
5.การชี้แจงโครงการ และร่ วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อร่ วมกันกาหนดกิจกรรมในพื้นที่
6.การประชุมงานร่ วมกันระหว่างคณาจารย์
และผูจ้ า้ งงาน เพื่อวางแผนการดาเนิน
กิจกรรมในโครงการ ตามข้อเสนอโครงการฯ

1.การประสานงานกับสมาชิกในพื้นที่และ
ร่ วมดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกิจกรรมทั้งหมด
1.2 การสร้างและพัฒนา Creative
Economy คิดเป็ นร้อยละ 10 ของกิจกรรม
ทั้งหมด
1.3 การนาองค์ความรู ้ไปช่วยบริ การชุ มชน
คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกิจกรรมทั้งหมด
1.4 การส่ งเสริ มด้านสิ่ งแวดล้อม การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ
10 ของกิจกรรมทั้งหมด

1. การเข้าร่ วมนาเสนอผลการดาเนินงาน ที่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น (KICE)ในวันที่15-17 พ.ย. 2564
2.การจัดทาหนังสื อประสานงานยังพื้นที่ เพื่อ
นัดผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องในพื้นที่ร่วมรับฟัง การ
สรุ ปผลการดาเนินกิจกรรม และการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมกับกลุ่มในการพัฒนา เช่น
ผลิตผ้าไหมทอ 4 ตะกอด้วยสี ธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าไหม เป็ นต้น
3. การจัดทาวิดีทศั น์กจิ กรรมต่างๆ ใน
โครงการ การจัดทาชุดความรู ้ และการรายงาน
สรุ ปผลการดาเนินโครงการ

ผลลั
พธ์
1. การจ้างงาน ดาเนินการจ้างงานตามประเภทได้ครบตามจานวน 20 คน
2. การพัฒนาทัก ษะผู้รับจ้างงาน ดาเนินการอบรม ครบทั้ง 4 ทักษะ และนาทักษะที่ได้จ ากการอบรมมาใช้ในการ
ดาเนินงานในพื้นที่ตาบล
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ศักยภาพของชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พัฒนาทักษะ ประกอบด้วย 1) ต้นแบบผ้าไหมลายสก็อตหลากสีด้วยเทคนิคการย้อม
สีด้วยวัสดุธรรมชาติ ทาให้มีสีสันหลากหลายมากมาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นกับผ้าไหม 2)ต้นแบบผ้าไหมคลุมไหล่สี่
ตะกอสีธรรมชาติ 3) ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน “หนองช้างตาย” 4)ชุดความรู้ในการย้อมสี
ไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ 5) ชุดความรู้การทอผ้าด้วยเทคนิค 4 ตะกอ 6) ชุดความรู้ในการทาดินปลูก 7) ชุดความรู้การทา
ปุ๋ยชีวภาพโบกาฉิจากแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจน 8) เพจ facebook “ของดีคูคา” 9) โบชัวร์เส้นทางการท่องเที่ยว
ตาบลคูคา อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น 10) ชุดความรู้การจัดการการตลาดออนไลน์ และ 11) ชุดความรู้การคานวน
ต้นทุนการผลิต
4. Community Big Data ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลชุมชน และบันทึกข้อมูลชุมชน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) สมาชิกกลุ่มทอผ้า มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
2) สมาชิกกลุ่มฟาร์มหมู มีรายได้และ
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
3) เพิ่มช่องทางการตลาดให้สมาชิกกลุ่ม
ทอผ้า และฟาร์มหมู แบบออนไลน์

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการ
พัฒนาสัมมาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และ
ความเป็นอยู่ในครัวเรือน
2) ชุมชนมีข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่เป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน
3) ชุมชนมีความสามัคคีในการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุมี
คุณค่า มีงานทา เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจและผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อดาเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง
ในเฟส 2 ต่อยอดการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ญำณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
เบอร์ติดต่อ 0812630225
หน่วยงำน คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มมส.

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

