ตำบลหนองเต็ง

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์
ข้อมูลพืน้ ฐำนตำบลหนอง

ประชากรทั้งหมด 12,399 คน

ข้ อ มู ล จาก TPMAP ค วาม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์

วัฒนธรรมท้องถิ่น

49 %

ต้ อ งการพื้ น ฐาน 5 มิ ติ ใน
ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง

51 %

จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ปรากฏว่ า
ประชากรในตาบลหนองเต็งมี

โรงเรียน 14 แห่ง วัด 12 แห่ง แหล่งน้า 77 แห่ง

ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและด้ า น

พืชเศรษฐกิจ

อำชีพคนในท้องถิ่น

องถิ่น บญุ บั ้งไฟ
ท้งานประเพณี
 งานประเพณีแซนโฎนตา
 งานประจาปี สรงน ้าพระและผู้สงู อายุ
 ราแกลมอ

ตำบลมุ่งสู่ควำม
พอเพียง (หลัง)

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ (ข้อมูลประจำปี 2562)

ประชำกร

ตำบลหนองเต็ง ประกอบด้วยจานวนหมู
เต็ง ่บ้าน 18 หมู่บ้าน 3,094
ครัวเรือน
เขตกำรปกครอง อยู่ในเขตเทศบาลหนองเต็ง 18 หมู่บ้าน
ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหนองเต็ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
มีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เมื่อถึงฤดูฝน
น้าจะไหลท่วมไร่นาของราษฎร เนื่องจากติดเขตลาชีน้าชี

ตำบลอยู่รอด
(ก่อน)

ศักยภำพตำบล

รายได้

 ข้าว
 อ้อย
 ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง

อำชีพหลัก : เกษตรกรรม ทานา
ทาไร่ ค้าขาย และรับราชการ
อำชีพรอง : ประกอบอาชีพส่วนตัว
และรับจ้างทั่วไป

ประเด็นปัญหำ : เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร เป็นหลัก ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ไม่สามารถที่จะกาหนดปริมาณการผลิตที่แน่นอนได้ จึงทาให้ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่า ดังนั้น จึงควร
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการผลิตที่ต้นทุนต่าและสร้างรายได้จากการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งสามารถทาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์กำรพัฒนำพื้นที่
 สินค้ารูปแบบเดิมขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
 ขาดการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ขาดการสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์
กิจกรรมพัฒนำพื้นที่
 การพัฒนาการสกัดสีจากสมุนไพรท้องถิ่น
 การพัฒนาการผลิตเส้นไหมจากสีสมุนไพรธรรมชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบลายผ้าไหมอัตลักษณ์ท้องถิ่น

กลไกกำรดำเนินงำนในตำบล

1. เกิดการจ้างงานภายในพื้นที่ตาบลหนองเต็งบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา
2. ผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy, Language Literacy, Financial Literacy และ Social Literacy
เพื่อใช้ในการทางาน การเรียน ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
- การพัฒนาสัมมาชีพและการยกระดับสินค้า : เกิดการพัฒนาการผลิตผ้าไหมด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ
- การนาองค์ความรู้ไปบริการชุมชน : เกิดองค์ความรู้ในการสกัดและการย้อมสีจากสมุนไพรธรรมชาติ และการออกแบบลาย
ผ้าด้วยอัตลักษณ์ชุมชน
- การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน : การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนมาสกัดและย้อมสีผลิตภัณฑ์ทาให้เกิดอาชีพและรายได้
จากโซ่อุปทานการผลิตผ้าไหม จนกระทั่งกระบวนการออกแบบลายผ้าทาให้เกิดอาชีพในชุมชนตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลาย

1. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน

4. สร้างระบบการมีส่วนร่วมProduct champion
(บริการสินค้า) Value Creation

2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย

5. ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้

3. สร้างภาคีเครือข่าย

6. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน

ภำคีเครือข่ำย

 เทศบาลตาบลหนองเต็ง

ผลลัพธ์

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหว้าใต้
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ข

น้า
4. การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) คือข้อมูลผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าในใจประจาท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลแหล่งน้าในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. เกิดช่องทางออนไลน์ Facebook Page และ Shopee Online ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากตลาดออนไลน์ ใช้ต้นทุน
ต่ผลลั
า กลุพ่มลูธ์กเชิ
ค้างมีเศรษฐกิ
จานวนมาก
งทางหนึ
จ สามารถซื้อขายได้ทุกที่ สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นช่อผลลั
พธ์่งเในการขยาย
ชิงสังคม
ช่องทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการได้ดีมาก และเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
- คนในชุมชนเกิดรำยได้กำรจ้ำงงำน 28 อัตรำ
- คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นจำกรำยได้ที่
- คนในชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนในกำรประกอบอำชีพลดลง ร้อยละ 5
- คนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ร้อยละ 2
- คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
- ลดกำรลักขโมยในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
- หาพันธมิตรเครือข่ายเดิม เสริมการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจร่วมกัน
- ควรมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในระดับกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาศบาลตาบล
หนองเต็ง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรยำ อึงไพบูลย์กิจ
เบอร์โทรศัพท์ 090-9946990

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำนวิทยำเขตสุรินทร์
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