กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลเกำะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พัฒนำศักยภำพตำบล
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ตำบลเกำะแก้ว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอเสลภูมิ
ระยะทำงประมำณ 20 กิโลเมตร และห่ำงจำก
ตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประมำณ 25 กิโลเมตร
มีอำณำเขตตำบลอื่นๆ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลธงธำนี อำเภอธวัชบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่ำม่วง และตำบล
หนองหลวง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดอนโอง อำเภอ
โพธิ์ชัย และตำบลพลับเพลำ อำเภอเชียงขวัญ

ข้อมูลพื้นฐำนของ ตำบลเกำะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ำ มีพื้นที่ 54 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 19,359 ไร่ มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น 7,689 คน ส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพหลัก คือ กำรทำกำรเกษตร โดยเฉพำะกำรทำนำ ควบคู่ไปกับอำชีพรับจ้ำงทั่วไป และ
อำชีพค้ำขำย มีทั้งหมด 14 หมู่บ้ำน มีพื้นที่ทรัพยำกรป่ำไม้ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่รวมทั้งสิ้น
3,891 ไร่ ได้แก่ ป่ำชุมชนบ้ำนท่ำสีหนองสำรำญ ป่ำชุมชนโคกคุง และป่ำชุมชนโคกสูง-ดงหัน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

1. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนตำมกิจกรรม
2. ประสำนผู้ปฏิบัติกำรหลัก และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติกำรในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน หน่วยงำนรัฐ
และเอกชน เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบกำรรับรู้ข่ำวสำร กำรปรึกษำหำรือ กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
กำรร่วมตัดสินใจ
3. กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/กำกับติดตำม
4. ดำเนินกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยร่วมมือกับสำนักงำนสถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ป่ำไม้จังหวัดร้อยเอ็ด จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ร่วมกับกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก โรงพยำบำลธวัชบุรี นำ
องค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชนโดยจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้คุณประโยชน์สมุนไพรในชีวิต กำรสร้ำงมูลค่ำสมุนไพรพื้นบ้ำนสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน โดยจัด
กิจกรรมพัฒนำรูปแบบเสื่อกกเชิงสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำชุมชน กำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำด
5. ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรกำรดำเนินกิจกรรม

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 12 คน, ประชำชน 7 คน และนักศึกษำ 7 คน
2. กำรพัฒนำทักษะ โดยบัณฑิตจบใหม่ 8 คน, ประชำชน 5 คน และนักศึกษำ 5 คน ผ่ำนกำรอบรมทักษะหลักสูตร 4 ด้ำน ได้แก่
Digital Literacy , Financial Literacy, Social Literacy , English Competency ร้อยละ 100
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพัฒนำ 3 ด้ำน 3 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
3.1 กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่นๆ) : กิจกรรมกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน (เสื่อกก)
3.2. กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ) : กิจกรรมกำรยกระดับสมุนไพรพื้นบ้ำน
สร้ำงรำกฐำนชุมชน
3.3. กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม /Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน) : กิจกรรมกำร
สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ของชุมชน
4. Community Big Data มีฐำนข้อมูลตำบลเกำะแก้ว 1 ฐำนข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กำรพัฒนำพื้นที่
ชุ ม ช น ต ำ เ ก ำ ะ แ ก้ ว
มีป่ำชุมชน ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติ ใ ห้ กับ ชุ ม ชนได้ เ ป็ น อย่ ำงดี แ ต่
เนื่องจำกป่ำชุมชนเริ่มมี กำรเขำไปบุ กรุ ก
และจำกควำมแห้ ง แล้ ง ในบำงช่ วงเวลำ
จึ ง ท ำให้ จำนวนต้ นไม้ ใ นพื้ นป่ ำมี จำนวน
ลดลง ชุ ม ชนจึ ง มี ค วำมต้ อ งกำรในกำร
ฟื้นฟู พั ฒ นำและกำรอนุ รั กษ์ ป่ำไม้ ไ ว้ ใ น
ชุ ม ชน นอกจำกนี้ ใ นต ำบลเกำะแก้ วยั ง
มี อ ำชี พ ห ลั ก คื อ กำรท ำกำรเกษต ร
โดยเฉพำะอำชีพทำนำ ควบคู่ไปกับอำชีพ
รับ จ้ ำงทั่วไปและค้ ำขำย มี กำรรวมกลุ่ ม
เพื่อประกอบอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ
กลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม เสื่ อกก กลุ่ ม ปลำร้ ำ บอง
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จำกเศษวัสดุเหลือใช้
ฯลฯ ซึ่งแต่ละกลุ่มยังพบปัญหำ กำรขำด
แคลนวัตถุดิบ กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ ำ
และกำรจำหน่ำยสินค้ำ

1. กำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ของชุมชน ได้ดำเนินกำรจัดกำร
ฝึกอบรม ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้
กำรอนุรักษ์พิทักษ์ป่ำชุมชน กำรปลูกและกำรออกแบบผืนป่ำ
กำรเพำะชำกล้ำไม้ กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำชุมชน ร่วมกัน
ปลูกไม้เศรษฐกิจบริเวณป่ำชุมชน ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
สำมำรถสร้ำงรำยได้
2. กำรยกระดับสมุนไพรพื้นบ้ำนสร้ำงรำกฐำนชุมชน
ได้ดำเนินกำรฝึกอบรม กำรจัดกำรเรียนรู้คุณประโยชน์สมุนไพร
ในชีวิต กำรสร้ำงมูลค่ำสมุนไพรพื้นบ้ำนสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำด กำรสร้ำงหมู่บ้ำนต้นแบบสมุนไพร
เพื่อให้เกษตรกรได้ดำเนินกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรแปรรูป
สมุนไพร ได้แก่ น้ำมันเหลือง ชำชงกระชำย ชำชงตะไคร้
และชำชงฝำง
3. กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
ได้ดำเนินกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
โดยอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำรูปแบบเสื่อกกเชิงสร้ำงสรรค์
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำชุมชน กำรสร้ำงช่องทำง
กำรตลำด โดยใช้กำรตลำดออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้ำนได้
ดำเนินกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรออกแบบลวดลำยเสื่อกก
กำรทำบรรจุภัณฑ์ และกำรขำยออนไลน์

LOGO
มหำวิทยำลัย

1. กลุ่มประชำชนในชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมให้กำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ปำ่ ชุมชน และสำมำรถสร้ำงรำยได้
จำกป่ำชุมชน
2. กลุ่มเกษตรกรในชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมให้สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำสมุนไพรพื้นบ้ำน สร้ำงรำยได้จำกกำรแปร
รูปสมุนไพร ได้แก่ น้ำมันเหลือง ชำชงกระชำย ชำชง
ตะไคร้ และชำชงฝำง
3. กลุ่มแม่บ้ำนในชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมให้สำมำรถ
สร้ำงรำยได้จำกกำรออกแบบลวดลำยเสือ่ กก กำรทำ
บรรจุภัณฑ์ และกำรขำยออนไลน์

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมกำร
ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ให้กับคนภำยในชุมชน
2. ชุมชนมีสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรป่ำ
ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งควำมมั่นคง
ทำงอำหำรให้กับชุมชน
3. ลดกำรย้ำยถิ่นฐำนของคนในชุมชน
4. เกิดควำมร่วมมือและควำมสำมัคคีของคน
ในชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

ควรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนท้องถิ่นและผูน้ ำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บำ้ น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ซึ่งจะทำให้กำรทำงำนรำบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี

สืบสิงห์
เบอร์ติดต่อ 089-8895591 หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

