ตำบลสีสุก (TSI)
อ.แก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
ข้อมูลพื้นฐานตาบลสีสุก

ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง
(ก่อน)

ศักยภำพตำบล

➢ พื้นที่ตาบลสีสกุ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่สว่ นใหญ่เป็นพืน้ ทีท
่ ี่ใช้ทาการเกษตร และแม่น้าชีไหล
ผ่าน ระยะทาง 8 กิโลเมตร
➢ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
➢ ประชากรทั้งสิ้น 4,630 บาท (ชาย 2,223 คน; หญิง 2,407 คน)
➢ สถานศึกษา 8 แห่ง (โรงเรียน 4 แห่ง, กศน. 1 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง)
➢ ศาสนสถาน 10 แห่ง (วัด 8 แห่ง, สถานปฏิบัตธิ รรม 2 แห่ง)
➢ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 1 แห่ง
➢ พืชเศรษฐกิจ: อ้อย มันสาปะหลัง ข้าว
➢ อาชีพหลัก เกษตรกรรม อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป
** ประเด็นปัญหา: เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ กว่าร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้หลักมาจากการทาการเกษตร หากผลผลิตตกต่าก็จะส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยการผลิต (ดินและปุ๋ย) การพัฒนาอาชีพ
เสริมจากวัสดุเหลือทิง้ ในท้องถิ่น (ฟางข้าว/กาบอ้อย) รวมทั้งการแปรรูปวัตถุดบิ ทาง
การเกษตรในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นภูมปิ ัญญาท้องถิ่น (การ
ทอเสื่อกก, การทอผ้าขาวม้า, จักสาน) การสร้างตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ และพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน้

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กลไกในกำรท
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อาจารย์, เจ้าหน้าที่, ผู้
จ้างงาน U2T
สร้างแกนนา
เครือข่าย

TPMAP จากรูปดาวแสดงความ
ต้องการพื้นฐาน 5 มิติ ใน ต.สีสุก อ.
แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ปรากฏว่าประชากรยังมีปัญหาด้าน
รายได้>สุขภาพ>การศึกษา

ตำบลมู่งสู่ควำมยั่งยืน
(หลัง)

สร้างความร่วมมือ
กับหน่ายงานในพื้นที่

สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม (PAR)

การสนับสนุนจาก
มทร. /อว.

ผลลัพธ์

กำรพัฒนำพื้นที่

โจทย์พื้นที่

กิจกรรมที่ดาเนินการ

➢ การยกระดับการผลิตเสื่อกก
การตลาด และการจัดตัง้ กลุม
่
วิสาหกิจ
➢ การสร้างอาชีพใหม่จากวัสดุใน
ท้องถิ่น
➢ การปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
➢ การส่งเสริมสุขภาพกลุม
่
เปราะบาง
➢ การสร้างเส้นทางการท่องเทีย่ ว
ชุมชน

❖ การยักระดับการผลิตเสื่อกก
การตลาด และการจัดตัง้ กลุม
่
วิสาหกิจ
❖ การสร้างอาชีพใหม่จากวัสดุใน
ท้องถิ่นและการแปรรูปวัตถุดบิ ทาง
การเกษตรที่มใี นชุมชน
❖ การปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
❖ การส่งเสริมสุขภาพกลุม
่ เปราะบาง
❖ การสร้างเส้นทางการท่องเทีย่ ว
ชุมชน

1. เกิดการจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในตาบล ให้มีงานทา มีอาชีพ และ
รายได้
2. ผูจ้ ้างงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Digital Literacy, English Literacy, Finance
Literacy และ Social Literacy เพื่อใช้ในการเรียน การทางาน ตลอดจนการสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
• การพัฒนาสัมมาชีพและยกระดับสินค้า: เกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายเสื่อทอ การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
• การพัฒนาการท่องเที่ยว: เกิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน จานวน 2 เส้นทาง
• การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน: เกิดองค์ความรู้ในการปรับปรุงโครงกสร้างดิน,
การปลูกพืชหลังนาเพื่อบารุงดินและสร้างอาชีพ, การแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนเป็นอาหาร
และป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนในท้องถิ่น
• การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม: การนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว กาบ
อ้อย มาใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดฟาง และสร้างอาชีพใหม่/อาชีพเสริมด้วย
4. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) คือข้อมูลผู้ย้ายกลับบ้าน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจาถิ่น, เกษตรกรใน
ท้องถิ่น, พืช&สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ข้อมูลแหล่งน้าในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
▪ สร้างรายได้ในพื้นที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จและไม่สาเร็จ
▪ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
▪ การประสานงานในชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
▪ ช่วงเวลาที่ลงพื้นที่คาบเกี่ยวกับกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร
▪ ความชัดเจนของการกาหนดกรอบการดาเนินงานของ อว.
▪ การลดขั้นตอน/การเอื้ออานวยการจัดการเอกสารสาหรับลงพื้นที่และ
เอกสารเบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร. เดือนเพ็ญ วงค์สอน เบอร์ติดต่อ 064-541-4151
หน่วยงาน: สถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาพกิจกรรม

ผลลัพธ์เชิงสังคม
▪
▪
▪
▪

เกิดการนาภูมปิ ัญญามาต่อยอดให้ชม
ุ ชน
เกิดอาชีพใหม่
เกิดพลังสามัคคีในชุมชน
การย้ายถิน่ ฐานเพือ่ ออกไปทางานต่างถิ่น
ลดลง

