การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพตาบล
ข้อมูลพื้นที่ตาบล

ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

LOGO
มหาวิทยาลัย

กลไกการดาเนินงาน
ตำบลท่ำม่วงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอเสลภูมิ ทำงทิศเหนือ ประมำณ 16
กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับตำบลอื่น ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกำะแก้วและตำบลหนองหลวง
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนำเมือง และอำเภอธวัชบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกำะแก้ว

ข้อมูลพื้นฐำนของ ตำบลท่ำม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ำ มีพื้นที่ 36.633 ตร.
กม. มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น 4,944 คน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ประชำกรส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ทำนำ ทำไร่ ทำสวน ประชำชนมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด
และนิ ยมตั้งบ้ำนเรือนอยู่กัน เป็นกลุ่มก้ อน มี ทั้งหมด 11 หมู่ บ้ำน ชุมชนในตำบลท่ ำม่ว ง
แบ่งเป็น 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนท่ำม่วง ประกอบด้วย หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 9
ชุม ชนบ้ ำ นหนองสิม -หนองแดง ได้ แก่ หมู่ 1 หมู่ 5 และหมู่ 10 ชุ ม ชนบ้ ำ นนำกระตึ บ นำเจริญ ได้แก่ หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 11 และชุมชนบ้ำนดอนหำด หมู่ 6

สุขภาพความเป็ นอยู่การศึกษารายได้การเข้าถึง
บริการภาครัฐสุขภาพ
ความเป็ นอยู่
การศึกษา
รายได้สขุ ความต้
ภาพความเป็
นอยู
่การศึ5กมิษารายได้
การ
TPMAP
องการพื
้นฐาน
ติ
เข้าถึงบริการภาครัฐ
ดาวแสดงภูมิ ร้อยเอ็ด

การเข้าถึงบริการภาครัฐ
ดาวแสดงความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
การพั
ที่ มิ ร้อยเอ็
1. การจั
ใน ต.ท่ฒานาพื
ม่วง้นอ.เสลภู
ด ดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตาบลท่าม่วงอย่าง
ยั่ ง ยื น ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด อบรมปฏิ บั ติ ก ำรกำรจั ด กำร
ชุ ม ช น ต า บ ล ท่ า ม่ ว ง
แวดล้
อ ม เพื่ อ5
ให้ กมิ
ลุ่ ม ประชำชนเข้
ดาวแสดงความต้
องการพืสิสิ่่งนง้ แวดล้
ฐาน
ติ ำใจกำรจัดกำร
อมและกำรบริหำรจัดกำรขยะในครัวเรือน สร้ำง
มีก ำรจัดกำรด้ำนสิ่ง แวดล้อ มชุม ชนที่ ยัง
จำก ขยะรีไซเคิล สำมำรถนำขยะมำทำสิ่งประดิษฐ์
ค วำมรู้ และแนวทำงในกำร
ในขำดองค์
าม่่งแวดล้
วงอมในชุ
อ.เสลภู
มิ ร้อรำยได้
ยเอ็
ด ทั้งลดปัญหำกำรจัดกำรขยะ
และเพิ
่มปริมำณกำรแยกขยะ
บริ หต.ท่
ำรจั ด กำรสิ
ม ชนไม่
เพียงพอ จึงส่งผลให้ชุมชนมีควำมต้องกำร
ในกำรพั ฒ นำ และกำรบริ ห ำรจั ด กำร
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีควำม
สะอำด สวยงำม ร่ ม รื่น นอกจำกนี้ยัง มี
กำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพเพื่อสร้ำง
รำยได้ให้กับกลุ่ม เช่น กลุ่มเพำะเห็ด กลุ่ม
ปลู ก ข้ำ วหอมมะลิ ซึ่ ง แต่ ล ะกลุ่ ม ยั ง พบ
ปัญหำ กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำและกำร
จำหน่ำยสินค้ำ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
ยัง มี ก ำรใช้ส ำรเคมี อ ยู่ชุม ชน จึง มี ควำม
สนใจและให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรรั ก ษำ
สุขภำพ จึง ต้องกำรลดกำรใช้สำรเคมี ใน
กำรปลูกข้ำวและพืชผักสวนครัว และช่วย
ให้ประชำชนในชุมชนมีสุขภำพที่ดี ชุมชน
ปลอดโรคภัยไข้เจ็บต่อไป

ในชุมชน
2. การบริหารกลุ่ม คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ และ
เกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร
จัด ตั้ง กลุ่ม กำรบริ ห ำรจั ดกำรกลุ่ม ข้ำ วและมำตรฐำน
คุณภำพข้ำว กำรแปรรูปและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำจำกข้ำว กำร
สร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำรตลำด เพื่อให้ก ลุ่ม วิส ำหกิ จ
ชุมชน ได้ดำเนินกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรแปรรูปข้ำว ได้แก่
โจ๊ก ข้ำวแต๋น และกระถำงแกลบ
3. การสร้ า งอาชี พ เสริ ม ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเห็ ด และ
สมุ น ไพร ได้ ด ำเนิ น กำรอบรมให้ ค วำมรู้ เ รื่ อ ง เห็ ด
คุณประโยชน์ของเห็ด และกำรเพำะปลูก เห็ด กำรเพิ่ ม
มูลค่ำให้กับ ผลผลิต ด้วยวิธีกำรแปรรูป เห็ดและสมุนไพร
กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำรตลำด เพื่อให้กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนได้ดำเนินกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรแปรรูปเห็ด ได้แก่
ชำเห็ดสมุนไพร และเห็ดหยองสมุนไพร

1. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนตำมกิจกรรม
2. ประสำนผู้ปฏิบัติกำรหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติกำรในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน
หน่วยงำนรัฐ และเอกชน เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบกำรรับรู้ข่ำวสำร กำรปรึกษำหำรือ กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
และกำรร่วมตัดสินใจ
3. กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/กำกับติดตำม
4. ดำเนินกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน โดยร่วมมือสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย อำเภอเสลภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนให้กับชุมชน ร่วมกับ เครือข่ำย
วิสำหกิจกำรผลิตและแปรรูปข้ำวอินทรีย์ครบวงจร นำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชนโดยจัดกิจกรรมกำรจัดตั้งกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำร
กลุ่ม กำรแปรรูปและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำจำกข้ำว รวมทั้งกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำรตลำด นอกจำกนี้ยังได้ร่วมมือกับวิสำหกิจชุมชน
บ้ำนนำเจริญ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ดำเนินกำรพัฒนำและสร้ำงอำชีพในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพิ่มมูลค่ำให้กับผลผลิต
ด้วยวิธีกำรแปรรูปเห็ดและสมุนไพร กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำรตลำด
5. ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรกำรดำเนินกิจกรรม

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 11 คน, ประชำชน 8 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
ร้อยละ 100
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพัฒนำ 3 ด้ำน 3 โครงกำร/กิจกรรม
3.1 กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่นๆ) : กิจกรรมกำรสร้ำงอำชีพเสริมด้วย
ผลิตภัณฑ์จำกเห็ดและสมุนไพร
3.2. กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ) : กิจกรรมกำรบริหำรกลุ่ม คุณภำพของผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบและเกษตรอินทรีย์ (ข้ำว)
3.3. กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม /Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน) : กิจกรรมกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลท่ำม่วงอย่ำงยั่งยืน
4. Community Big Data มีฐำนข้อมูลตำบลท่ำม่วง 1 ฐำนข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. กลุ่มประชำชนในชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมให้สำมำรถ
สร้ำงรำยได้จำก ขยะรีไซเคิล สำมำรถนำขยะมำทำ
สิ่งประดิษฐ์ และเพิ่มปริมำณกำรแยกขยะ ทั้งลดปัญหำ
กำรจัดกำรขยะในชุมชน
2. กลุ่มวิสำหกิจและเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวในชุมชน
ได้รับกำรส่งเสริมให้สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรแปรรูป
จำกข้ำว ได้แก่ โจ๊ก ข้ำวแต๋น และกระถำงจำกแกลบ
สำมำรถนำข้ำว มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย
และมีประโยชน์ต่อสุขภำพ สำมำรถนำ Wast จำกข้ำว
มำใช้ให้เกิดประโยชน์
3. กลุ่มวิสำหกิจและเกษตรกร ในชุมชน ได้รับกำรส่งเสริม
ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้กำรแปรรูปจำกเห็ด ได้แก่ ชำเห็ด
สมุนไพร และเห็ดหยอง และสร้ำงอำชีพจำกกำรเพำะเห็ด

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมกำรลด
รำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ให้กับคนภำยในชุมชน
2. ชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ลด
ปัญหำขยะ และของเสียจำกข้ำว
3. ลดกำรย้ำยถิ่นฐำนของคนในชุมชน
4. เกิดควำมร่วมมือและควำมสำมัคคีของคนใน
ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
ควรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนท้องถิ่นและผูน้ ำชุมชน เช่น เทศบำล กำนัน ผู้ใหญ่บำ้ น ซึ่งจะทำให้กำร
ทำงำนรำบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
เบอร์ติดต่อ 081-1208141 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

