กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พัฒนำศักยภำพตำบล ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพืน้ ทีต่ ำบลทุง่ ทอง
ตำบลทุ่งทองมีทั้งหมด 10 หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้ำนโพนหิน
หมู่ท่ี 5 บ้ำนโพนตูม
หมู่ที่ 8 บ้ำนโพนข่อย

หมู่ที่ 2-3 บ้ำนเขวำตะคลอง
หมู่ท่ี 6 บ้ำนซึกวึก
หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองไผ่ลุ่ม

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

หมู่ที่ 4 บ้ำนเขวำหรดี
หมู่ท่ี 7 บ้ำนหนองแวงยำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนเขวำสำมัคคี

1.เก็บข้อมูลพืน้ ฐำนและสำรวจ COVID-19 ในพืน้ ทีต่ ำบลทุง่ ทอง อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
2.วำงแผนในกำรจัดทำโครงกำรเพือ่ แก้ไขปั ญหำเศรษฐกิจและพัฒนำพืน้ ทีต่ ำบลทุง่ ทอง
3.ประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพือ่ ขอควำมร่วมมือในกำรจัดทำโครงกำรต่ำงๆ

5,626 คน

1,459 ครัวเรือน

2,371 คน

2,343 คน

1,022 คน

4.จัดทำโครงกำรโดยกำรให้ควำมรู้ อบรม ฝึ กทักษะเพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
5.ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กำรจัดทำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง

“แผนที่
ตำบลทุง่
ทอง”
ภำพถ่ำย
จำกจำน
ดำวเทียม

ผลลัพธ์
เกิด กำรจ้ ำ งงำนประเภท
ประชำชน 7 คน บั ณ ฑิ ต
จบใหม่ 12 คน
และนักศึกษำ 5 คน

ผู้รับจ้ำงได้เข้ำอบรมทักษะต่ำงๆ ได้ครบ 20 ชม.

Digital Literacy

English Competency

Financial Literacy

Social Literacy

5 . ติ ด ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร จั ด ท ำ
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง

จนได้ออกมำเป็ นทัง้ 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ
ครัวเรือนที่ได้รับกำรสำรวจ (จปฐ)
1,223

ครัวเรือนยำกจน (จปฐ)
157

คนยำกจน (จปฐ)
840

คนที่ได้รับกำรสำรวจ (จปฐ)
4,917

“คนจนเป้ ำหมำย” คือคนจน (จปฐ) ที่
ไปลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐ
320

1.กิจกรรมกำรส่งเสริมฝึ กปฏิบัตกิ ำรติดตำม ประเมินผล กำรเลีย้ งไก่พนื้ เมืองเพือ่ เพิม่ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย กำรขนส่งและกำร
บริหำรจัดกำรระบบกำรจัดส่ง
2.กิจกรรมกำรส่งเสริมฝึ กปฏิบัตกิ ำรติดตำม ประเมินผล ออกแบบผลิตภัณฑ์ลำยผ้ำไหม อบรมเทคนิคกำรขำยและช่องทำงกำร
จัดจำหน่ำยเพือ่ เพิม่ รำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.กิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ฝึ กปฏิบัตกิ ำร ติดตำม ประเมินผล กำรเพำะเลีย้ งเห็ดนำงฟ้ ำและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
4.กิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ฝึ กปฏิบัตกิ ำร ติดตำม ประเมินผลกำรผลิตดินปลูกจำกปุ๋ ยคอกแห้ง โดยนำวัตถุดบิ ทีม่ ีใน
ท้องถิน่ มำสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนและเพิม่ คุณภำพผลผลิต

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

(ข้อมูล TPMAP ปี 2561-2562 )

กำรพัฒนำพืน้ ที่
โจทย์พนื้ ที่
พัฒนำทักษะและสร้ำงอำชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.กิ จ กรรมกำรส่ ง เสริ ม ฝึ กปฏิ บั ติก ำรติ ด ตำม
ประเมิ น ผล กำรเลี้ย งไก่ พื้น เมื อ งเพื่อ เพิ่ม ช่ อ ง
ทำงกำรจัด จ ำหน่ ำย กำรขนส่ ง และกำรบริ ห ำร
จัดกำรระบบกำรจัดส่ง

2.กิ จ กรรมกำรส่ ง เสริ ม ฝึ กปฏิ บั ติ ก ำรติ ด ตำม
ประเมินผล ออกแบบผลิตภัณฑ์ลำยผ้ำไหม อบรม
เทคนิคกำรขำยและช่ องทำงกำรจัด จำหน่ ำยเพื่อ
เพิ่ม รำยได้จ ำกกำรผลิต และจ ำหน่ ำ ยผลิต ภั ณ ฑ์
ชุมชน

3.กิ จ กรรมกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ฝึ กปฏิ บั ติ ก ำร
ติดตำม ประเมินผล กำรเพำะเลีย้ งเห็ดนำงฟ้ ำและ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย

ข้อเสนอแนะ
: ควรมีผู้ประสำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง และควรมีกำรสนับสนุนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
สุดท้ำยคือควรมีกำรส่งเสริมด้ำนตลำดออนไลน์ให้กับชำวบ้ำน :

4.กิจ กรรมกำรถ่ ำยทอดองค์ค วำมรู้ ฝึ กปฏิบั ติก ำร
ติดตำม ประเมินผลกำรผลิตดินปลูกจำกปุ๋ ยคอกแห้ง
โดยน ำวั ต ถุ ดิบ ที่มีใ นท้ อ งถิ่น มำสร้ ำ งรำยได้ ใ ห้ กั บ
ชุมชนและเพิม่ คุณภำพผลผลิต

(ประธำนกลุ่ม และคณะทำงำน U2T
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด)

U2T SHOP by.ทุ่งทอง

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
เบอร์ติดต่อ 089-8616873

