อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ศักยภำพตำบล

ข้อมูลพืน้ ฐำนตำบลนำงรอง ก่อนพอเพียง
นำงรอง
ตำบลนำงรองมีประชำกร
6,200 คน แยกเป็นชำย 3,008 คน
แยกเป็นหญิง 3,192 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,919 ครัวเรือน
พื้นที่ประมำณ 79.492 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 49,838.75 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่วไปของตาบลนางรองพื้นที่เป็นที่ราบ

ตาบลนางรองประกอบด้วยอ่างเก็บน้าหนองทะลอกและสระน้าทาการเกษตร
ดินในเขตตาบลนางรองเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย
และดินทราย มีลักษณะการกักเก็บน้าปานกลาง ใช้ทานา ปลูกพืชผักผลไม้
พืชที่ชุมชนนิยมปลุก คือ กล้วย มะพร้าว และส้มโอ
มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ 2 แห่งคือ ลานางรองและลามาศช่วยส่งน้าเพื่อใช้
ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
สัตว์ที่ชุมชนนิยมเลี้ยง คือ โค กระบือ และสุกร
อำชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม (ทานา) รับจ้าง ค้าขาย และพนักงานบริษัท
อำชีพเสริม คือ ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์
ประชากรตาบลนางรองบางส่วนทาอาชีพรับราชการ ข้าราชการครู ข้าราชการท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

วัด 6 แห่ง

สถานศึกษา 6 แห่ง

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน (หลัง)

ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง (ก่อน)

อ่างเก็บน้า 1 แห่ง

เขตกำรปกครอง 14 หมู่บ้ำน

กลไกกำรดำเนินงำน

หมู่ที่ 1 บ้านแพงพวย
หมู่ที่ 2 บ้านหนองงูเหลือม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง
หมู่ที่ 6 บ้านบัวตารุ้ง
หมู่ที่ 7 บ้านคอกควาย
หมู่ที่ 8 บ้านตากแดด
หมู่ที่ 9 บ้านแพงพวย
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาโรง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเข้ม
หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร
หมู่ที่ 13 บ้านหนองงิ้ว
หมู่ที่ 14 บ้านหนองเสม็ดพัฒนา

แหล่งน้า 14 แห่ง

ก่อนพอเพีกำรประชุ
ยง มทีมงำน/แนะนำทีม

- ผ่านการประชุมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ตาบลนางรอง
- ผ่านเวทีประชาคม
- ผ่านการประชุมของชุมชน
ร่วมกันสำรวจต้นทุน/สภำพปัญหำและควำมต้องกำร
1. ต้นทุน
- กลุ่มอาชีพชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/การท่องเที่ยว เช่น
เกษตรอินทรีย์ หมูบ่ ้านแคปหมู ผู้ประกอบการ
- กลุ่มผูส้ ูงอายุ
- กลุ่มเด็กและเยาวชน
- อบต.นางรอง
- โคกหนองนาโมเดล:ศาสตร์ของพระราชา มุ่งพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนของตาบลนางรอง
2. สภำพปัญหำ+ควำมต้องกำร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปหมูสู่มาตรฐาน
- การนาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาจุดแข็ง ชูจุดขาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรตัง้ แต่ผลิต แปรรูป สู่ตลาด
เป้าหมาย
- การลดสารเคมีของเกษตรกร
- การเชิดชูวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาของชุมชน

วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีสวดมนต์ข้ามปี
ทาบุญวันมาฆบูชา
ประเพณีสงกรานต์
ทาบุญวันวิสาขบูชา
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีทาบุญออกพรรษา
ประเพณีลอยกระทง

ประเด็นปัญหำ : ชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอำชีพทำนำ และไม่มีงำนทำช่วงหลังฤดูกำลเก็บเกี่ยว จึงทำ
ให้ไม่มีรำยได้ บำงส่วนจึงไปประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป โครงกำรจึงต้องกำรเข้ำไปส่งเสริมอำชีพให้กับชุมชน อีก
ทั้งพื้นฐำนคนในชุมชนนิยมปลูกผลไม้ เช่น กล้วย มะพร้ำว และส้มโอ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรทำปุ๋ยหมัก
ชีวภำพทำให้ผลผลิต ดี แต่ยังขำดกำรแปรรูป อำหำร เพื่อ เก็บ รัก ษำผลผลิต ไว้ให้ได้นำน และเพิ่มมูลค่ำให้กับ
วัตถุดิบในชุมชน

ผลผลิต
1. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. ต้นแบบเกษตรกรอินทรีย์
3. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและวัตถุดิบในท้องถิ่น
เช่น มะพร้าวแก้ว มะพร้าวเผา ทอฟฟีส่ ้มโอ กล้วยฉาบรสปาปริก้า
กล้วยฉาบรสเค็ม กล้วยอบเนย น้าลูกหม่อน และแคปหมู
4. สื่อดิจิทลั ช่วยขับเคลือ่ นการรณรงค์ป้องกันโควิดตาบลนางรอง
5. การสร้างเพจชุมชนสนับสนุนการสร้างอาชีพผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ เพิ่งช่องทางต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
มะพร้าวแก้ว มะพร้าวเผา ทอฟฟี่สม้ โอ กล้วยฉาบรสปาปริกา้
กล้วยฉาบรสเค็ม กล้วยอบเนย น้าลูกหม่อน แหนมหมู แคปหมู
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์
- การปลุกพืชผักสวนครัว ผักริมรั้ว
- พัฒนาการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พัฒนาสินค้าทางการเกษตรและวัตถุดิบในชุมชนโดยการ
แปรรูปผลผลิต

ภำคีเครือข่ำย
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม
- องค์การบริหารส่วนตาบลนางรอง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- คลินิกหมอครอบครัวนางรอง
- องค์
วนตประชาชนทั
าบลนางรอง่วไป บัณ
- คลิ
ิกหมอครอบครั
1 เกิการบริ
ดการจ้หารส่
างงาน
ฑิตนจบใหม่
และนักศึวกนางรอง
ษา ในพื้นที่

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ ตำบลนำงรอง
งรอง

TPMAP
จากรูปดาวแสดงความต้องการ
พื้นฐาน 5 มิติ ในตาบลนางรอง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ยังพบว่าประชากรส่วนใหญ่ใน
ตาบลนางรอง ยังประสบปัญหา
ในด้านของการศึกษา

ผลลัพธ์

2 ผู้รับจ้างได้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy,English Literacy,Financial Literacy และ Social Literacy
3 การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
เกิดการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพในกลุ่มอาชีพของชุมชน : เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ได้แก่ มะพร้าวแก้ว แคปหมู กล้วยฉาบ แหนมหมู ข้าวกระยาสารท ที่มบี รรจุภัณฑ์ โลโก้ พร้อมจาหน่าย
เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน : ชุมชนสามารถนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เป็นที่รจู้ ักแก่บุคคลภายนอก
และรู้จักคุณค่าของทรัพยากรในพื้นทีส่ ามารถใช้ให้เกิดประโยชน์
เกิดช่องทางออนไลน์ทาให้เกิดการซื้อขายสินค้าจากชุมชนมากขึ้น ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ มากขึ้นจากการขายของออนไลน์
การส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม : ชุมชนเกิดการบริหารจัดการธนาคารน้าเพื่อการเกษตรและการบริโภค
เกิดการบริหารจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าขยะชุมชน เช่น การทาไม้กวาดจากทางมะพร้าว เป็นต้น
4. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (community Big Data)

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
- สารวจพืชเศรษฐกิจและผลไม้ในชุมชน เพื่อนามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่คนในชุมชน
ให้มีมลู ค่า
- การสร้างเพจ การขายของออนไลน์และการใช้โปรแกรม
โจทย์พื้นที่
พื้นฐาน
- การยกระดับผลิตภัณฑ์
-พัฒนายกระดับอาชีพคนในชุมชนโดยการโปรโมท
ชุมชนบนฐานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
- ยกระดับการท่องเชิง
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
- พัฒนาสื่อวิดิทัศน์เพื่อนาเสนอสถานที่ทอ่ งเที่ยวในชุมชน
วัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพือ่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
- การพัฒนาโลโก้ และ
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
- ยกระดับการท่องเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์
- ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานนวัตกรรม
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการตลาด การเสนอรูปแบบการจัดการการ
- การบริหารจัดการธนาคาร
ท่องเที่ยว
น้าเพื่อการเกษตรและการ
- การสารวจและโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในตาบลนางรอง
บริโภค
- พัฒนาโลโก้
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
TPMAP ควำมต้องกำรพื
้นฐำน 5และออกแบบบรรจุ
มิติ (ปี 2561-2562)
สิ่งแวดล้อม
- การเพิ่มมูลค่าและการ
- รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์
จัดการขยะชุมชน
- การบริหารจัดการธนาคารน้าเพื่อการเกษตรและการ
- รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์
บริโภค
ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์
- การเพิม่ มูลค่าและการจัดการขยะชุมชน
-การนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปแสดงและจาหน่ายในงาน
นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตาบลแบบ
บูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(วิทยาเขตสุรินทร์)

1. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึน้
- ร้อยละ 5.00
- 6,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
2. ต้นทุนลดลงร้อยละ 5
3. ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. ชุมชนมีคุณภาพที่ดี มีทักษะในการสร้างอาชีพ
2. ชุมชนได้สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
3. ชุนชนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้จากการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
4. บุคลากรในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการนาเสนอชุมชน
ในด้านการท่องเที่ยว
5.ชุมชนได้มีการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ สร้างการรับรู้ให้
กลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
6. ชุมชนได้มีการปรับตัวในการทาการตลาดแบบออนไลน์ ทาให้
ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

ภำพกิจกรรมกำรพัฒนำ

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 3

ข้อเสนอแนะ ช่วงเวลาลงพื้นที่หลังสถานการณ์ โควิด-19 เป็น
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวทาให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการได้รับความ
ร่วมมือน้อยลง (กันยายน-พฤศจิกายน)

ผู้รบั ผิดชอบ : นำยนวัฒกร โพธิสำร เบอร์ติดต่อ : 086-638-2433
หน่วยงำน : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

