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ตําบลไม่สามารถ
อยูร่ อด 3 เปาหมาย

ศักยภาพตําบล

การพัฒนาพืนที

ข้อมูลพืนทีตําบล
ตําบลหนองโสน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน และ 1,304 หลังครัวเรือน ประกอบด้วย
มี 70 ครัวเรือน

หมู่ที 1 บ้านโคกว่าน

มี 120 ครัวเรือน หมู่ที 7 บ้านห้วยพัฒนา

หมู่ที 2 บ้านจันดุม

มี 72 ครัวเรือน

หมู่ที 3 บ้านหนองม่วง

มี 105 ครัวเรือน หมู่ที 9 บ้านโคกตะโก

มี 171 ครัวเรือน

หมู่ที 4 บ้านโคกสู ง

มี 108 ครัวเรือน หมู่ที 10 บ้านโคกน้อย

มี 155 ครัวเรือน

หมู่ที 5 บ้านหนองโสน

มี 106 ครัวเรือน หมู่ที 11 บ้านบุคราม

มี 64 ครัวเรือน

หมู่ที 8 บ้านสี เหลียมน้อย

ประชากรทังหมด 5,627 คน
หญิง 48%

วัฒนธรรม

โรงเรียน 4 แห่ง
ศพต. 1 แห่ง

ทรัพยากร

หมู่บ้านข้าวเม่า
ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีบุญบังไฟ
การทอผ้า
สิ นค้า OTOP

พืนที 52,500 ไร่

แหล่งนําคลองช่องแมว
ฝายกันนํา 2 แห่ง
ประปา บาดาล 13 แห่ง
ประปาผิวดิน 1 แห่ง

TPMAP ความต้องการพืนฐาน 5 มิติ

กิจกรรมทีดําเนินการ
·- การพัฒนาสั มมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสิ นค้า OTOP และอาชีพอืน ๆ )
·- การสร้าง และพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเทียว)
·- การนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care / เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ )
·- การส่ งเสริมด้านสิ งแวดล้อม / Circular Economy (การเพิมรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน)
·- การส่ งเสริมด้านอาชีพเกษตรผสมผสาน เพือสร้างรายได้ครัวเรือนในรูปแบบโคกหนองนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรด้านประมง และด้านปศุสัตว์

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ ทัง 4 ทักษะ ได้แก่ด้านภาษาอังกฤษ
ด้านดิจิทัลด้านสั งคมและด้านการเงิน (UpSkills)
ยกระดับและสั งคมเศรษฐกิจและสั งคมรายตําบลแบบบูรณา โดยการมีมหาวิทยาลัยใน
พืนทีเปน System Integrator
-การยกระดับสิ นค้า OTOP ได้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์
-การยกระดับการท่องเทียว มีนักเล่าเรือง และนักสื อความหมายโคกหนองนา
โมเดล ประจําตําบล
-การบริการชุมชน เกิดการจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community
Big Data )
-การเพิมรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดเพือเปนช่องทาง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรผสมผสาน เพือให้ชุมชนพึงกันเอง พึงกันและกัน และเกิดการ
พัฒนาทียังยืนในอนาคต

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
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- การสนับสนุนส่ งเสริมโครงการโคกหนองนาโมเดล
- เพิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร

ผลลัพธ์
วัด
6 แห่ง
สํ านักสงฆ์ 7 แห่ง

50

โจทย์พืนที

มี 85 ครัวเรือน

หมู่ที 6 บ้านระนามพลวง มี 153 ครัวเรือน หมู่ที 12 บ้านโสนน้อยพัฒนา มี 96 ครัวเรือน

ชาย 52%
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บริการของรัฐ

ความเป็ นอยู

กลไกการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ข้อมูลปฐมภูมิ (CBD
และแบบสอบถาม U2T)
ข้อมูลทุติยภูมิ (TPMAP)
ศักยภาพตําบล
Tambon Profile
ศักยภาพ ปญหา และข้อจํากัด
ตรวจสอบข้อมูลกับพืนที
Need & Want
อบต./ รพ.สต./สถานศึกษา/กลุ่มเกษตรกร
ในท้องถิน/ ผู้นําชุมชน / กรมพัฒนาชุมชน
อําเภอนางรอง และภาคีอืน ๆ

ตําบลมุง่ สูค่ วาม
ยังยืน 15 เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรม
-ชาวบ้าน ตําบลหนองโสนทัง
12 หมู่
-กลุ่มสมาชิกครัวเรือนทีเข้า
ร่วมโครงการโคกหนองนา
ทัง 11 แปลง
-ผู้ปฏิบัติงาน U2T คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
- กรมพัฒนาชุมชนอําเภอ
นางรอง

เกิดการรวมกลุ่มกันสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนางรอง
เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ การทําโคก
หนองนาของสมาชิกแต่ละแปลง
เกษตรกรครัวเรือนทีทําโคกหนองนา ได้
รับรายได้ประมาณ 500-1,000 ต่อ
เดือน จากการนําผลผลิตไปจําหน่าย
การทําโคกหนองนาทําสํ าเร็จไปแล้วใน
เรืองของด้านเกษตร คิดเปนร้อยละ 60
% ด้านประมง 30 % และด้านปศุสัตว์
10 %
ผลการดําเนินกิจกรรม
-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอนางรอง
-เกิดกลุ่มสมาชิกครัวเรือนโคกหนอง
นา ตําบลหนองโสน

กิจกรรมทีดําเนินการ
ลงพืนทีเก็บข้อมูล ศักยภาพ
ตําบล (CBD ), ร่วมสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง อําเภอนางรอง และ
ลงพืนทีศึกษาการทําโคก
หนองนาโมเดลทัง 11 แปลง

วางแผนและแก้ไขปญหา
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และจัดการในพืนที
อบต./กลุ่มเกษตรกรในท้องถิน/ ผู้นํา
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และ
กรมพัฒนาชุมชนอําเภอนางรอง

แผนพัฒนา
-ต่อยอดการทําโคกหนองนาในส่ วนของ
ด้านการประมงและปศุสัตว์เพิมเติม
-หาตลาดกลางทังออนไลน์และออนไซต์
- แผนทีเส้ นทางท่องเทียงเชิงเกษตร

ผลลัพธ์เชิงสังคม
มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอนางรอง ณ โนนตะโก บ้าน
โคกว่าน เพือใช้เปนสถานทีในการจัด
กิจกรรมเสวนาต่างๆ เพือแลกเปลียน
และเรียนรู้ระหว่างผู้นําและชาวบ้าน
สมาชิกครัวเรือนโคกหนองนามีความ
เปนอยู่ทีดีขึน ลดค่าใช้จ่ายและเพิม
รายได้มากขึน จากการทําโคกหนอง
นา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ชมพู
อิสริยวัฒน์
ผศ.ศุภกิจ
ภูวงค์
ผศ.สมยงค์
โสมอิน
อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
ติดต่อ 083-0745353
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

