เอกสารที่ 1
การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตำบลหัวดง อำเภอเก้ำเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศักยภาพตาบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

(ก่อน) 12 เป้าหมาย

(หลัง) 13 เป้าหมาย

ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง

ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง

กลไกการดาเนินงาน

• ลักษณะพื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม ติดแม่น้ำปิง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,328
ครัวเรือน มีประชำกรร้อยละ 28 ของพื้นที่อำเภอเก้ำเลี้ยว จำนวน 9,554 คน และ
พื้นส่ วนใหญ่ใช้ในกำรทำกำรเกษตรร้อ ยละ 88.34 ของพื้นที่ มี พื้น ที่ประมำณ
43,543 ไร่ ลักษณะภูมิอำกำศ แบบร้อนชื้นมีฤดูกำลหลัก ๆ 3 ฤดูกำล
• ในตำบลหัวดงมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้รับกำรพัฒนำ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในด้ำนบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและน่ำสนใจเท่ำที่ควร และทำงด้ำน
กำรตลำดยังไม่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมำกนัก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ของตำบล อย่ำงเช่น หำดดงน้ำไหล แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักจำกบุคคลภำยนอก และ
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยังมีกำรจัดกำรรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ที่ยังไม่ชัดเจน
ดูข้อมูลพืน้ ที่ตำบลเพิ่มเติมโดยกำรสแกน QR Code

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ระดับสถำนภำพทั้ง 5 มิติ
ด้ำนสุขภำพ
ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ

ด้ำนควำมเป็นอยู่

ด้ำนรำยได้

ด้ำนกำรศึกษำ

การพัฒนาพื้นที่
โจทย์พื้นที่

กิจกรรรมที่ดาเนินการ

โครงกำรส่ ง เสริ ม
กำรท่ อ งเที่ ย วและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ในชุ ม ชน
เพื่อฟื้นฟูเ ศรษฐกิ จ
แ ล ะ สั ง ค ม ผ่ ำ น
กิจกรรมกำรพัฒนำ
ศั ก ยภำพบุ ค ลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว
ของชุมชน

กิจกรรมมี 9 กิจกรรม
1. ทบทวนวรรณกรรมในกำรค้น หำศั ก ยภำพของ
ชุมชนตำบลหัวดง
2. กำรพัฒ นำรูป แบบกำรบริห ำรจัดกำรศัก ยภำพ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรกำรท่องเที่ยว
3. กำรให้คำปรึกษำกลุ่มชุมชน/บริกำรในกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ปรับ ปรุง พัฒ นำ ผลิตภัณฑ์/บริก ำร
ทำงกำรท่องเที่ยว
4. กำรพัฒนำศักยภำพให้กับบุคลำกรและผู้ประกอบ
ทำงกำรท่องเที่ยว (หลักสูตรระดับต้น กลำง สูง)
4.1 อบรมกำรพัฒนำ Brands
4.2 กำรพัฒนำ packaging
4.3 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรขำยสินค้ำ
4.4 กำรพัฒนำ Page Facebook, Line
เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรขำยสินค้ำ
4.5 กำรสร้ำง Contents ในกำรขำยสินค้ำใน
Page Facebook และ Line Official
5. กำรส่งเสริมพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวตำมผลิตภัณฑ์/บริกำรที่ได้จำก
กำรศึกษำวิเครำะห์
6. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ตลำด
7. กำรจัดทำเอกสำรเผยแพร่ประกอบกำรดำเนินงำน
พัฒนำของตลำด
8. กำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร
9. กำรสรุปผลกำรดำเนินงำน

กำรด ำเนิ น กำรโครงกำรยกระดั บ เศรษฐกิ จ สั ง คมรำยต ำบลแบบบู ร ณำกำร
1 ตำบล 1 มหำวิทยำลัย ดำเนินงำนพัฒนำชุมชนภำยใต้หน่วยงำนอบต.หัวดง ,
รพ.สต หัวดง และที่ว่ำกำรบ้ำนกำนัน ต.หัวดง
ดูข้อมูลกลไกกำรดำเนินงำนโดยกำรสแกน QR Code

ผลลัพธ์
1. เกิดกำรจ้ำงงำน บัณฑิตจบใหม่ 8 คน, กพร. 2 คน , ประชำชนทั่วไป 5 คน และ
นักศึกษำ 1 คน จำนวน 16 อัตรำ
2. ผู้รับจ้ำงงำนทั้ง 16 คน ได้เข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำทักษะทั้ง 4 ด้ำนดังนี้
• Financial Literacy
• Digital Literacy
• English Competency
• Social Literacy
3. เกิดกำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
4. ยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำรโดยมหำวิทยำลัยเป็ น
System Integrator

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. คนในชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
2. เกิดช่องทำงกำรค้ำหลำกหลำยช่องทำง
3. เกิดกำรยกระดับผลิตภัณฑ์และกำรท่องเที่ยวในชุมชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. ประชำชนได้ รับ ควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจหลั งจำกกำรอบรมเชิงปฏิ บั ติ
ในด้ำนต่ำง ๆ และสำมำรถนำไปพัฒนำอำชีพของตนเองได้
2. ชุมชนมีศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
3. ชุ ม ชนมี ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู ป แบบประยุ ก ต์ สู่
โคกหนองนำโมเดล

ข้อเสนอแนะ
- กำรจัดองค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับโครงกำรให้พร้อมที่สดุ
ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร. ลักษมี งำมมีศรี
เบอร์ติดต่อ 088-242-4451
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

