การดำเนินงานรายตำบล (TSI)

ตำบลทองหลาง

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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ศักยภาพ
ตำบล

ตำบล
อยู่รอด

ข้อมูลพื�นที�ตำบล

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

ตำบลทองหลางประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 2,132 หลังคาเรือน
เขตการปกครอง : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
สภาพภูมิศาสตร์ : มีลักษณะเป็นพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการ
เกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
จำนวนประชากร : ทั้งหมด 7,973 ราย เป็นชาย จำนวน 3,591 ราย
เป็นหญิง จำนวน 4,022 ราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และประกอบอาชีพเสริม คือ ค้าขาย ขายสินค้าที่ได้จากการเพาะปลูก

ข้อมูลจำนวนประชากร จาก TPMAP
จากการสำรวจ 6,805 ราย
จำนวนคนจน 214 ราย

TPMAP จากรูปดาวแสดงความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ ใน ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ตำบลทองหลาง มีจำนวนคนจนที่มีปัญหาทางด้านการศึกษา จำนวน 128 ราย , ด้านสุขภาพ
จำนวน 59 ราย , ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 20 ราย และด้านรายได้ จำนวน 10 ราย

สถานที่สำคัญตำบลทองหลาง :

ศาสนสถาน 8 แห่ง

สถานศึกษา 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล 1 แห่ง

ตลาด 1 แห่ง

ประเด็นปัญหา : ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตที่สร้างรายได้หลัก ประกอบด้วย
ข้าว พริก อ้อย มันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม ตำบลทองหลางพบปัญหาคนจน
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และรายได้ ดังนั้นความต้องการการพัฒนา
ของตำบลทองหลาง คือ พัฒนาด้านความรู้สำหรับการสร้างอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และ
ความเป็นอยู่ อันจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของตำบลทองหลาง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ
การท่องเที่ยว

การพัฒนาพื�นที�
โจทย์พื้นที่

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานความรู้
ของชุมชน ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
2. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบล
ทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา
3. สร้างรายได้จากการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1. ส่งเสริมและพัฒนาสูตรและเมนูอาหาร
เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบและความรู้ของชุมชน
ตำบลทองหลาง
2. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และเส้นทางการท่องเที่ยวตำบล
ทองหลาง
3. สร้างช่องทางการตลาดและการสื่อสาร
การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตำบลทองหลาง
4. ส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าทางธุรกิจให้กับ
ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวตำบลทองหลาง

กลไกลการดำเนินงาน
ใช้รูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ประกอบกับ
กระบวนการกลุ่ม คือบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาลัยและภาคีเครือข่าย ทั้งภาค
รัฐและเอกชน โดยมีการดำเนินงานดังนี้

Focus Group
มทร.อีสาน + U2T +
อบต.ทองหลาง

ตำบลมุ่งสู่
ความพอเพียง

อบรม
เชิงปฎิบัติการ

ออกแบบกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วม

ออกแบบการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย

มทร.อีสาน + U2T +
อบต.ทองหลาง +
ชุมชน

มทร.อีสาน + U2T +
ชุมชน

มทร.อีสาน + U2T +
อบต.ทองหลาง +
ชุมชน + ภาครัฐ +
ภาคธุรกิจภายนอก

ภาคีเครือข่าย : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง , บริษัทยิ้มละมัยไปด้วยกัน ,
บริษัทคลาสคอฟฟี่ จำกัด , อำเภอห้วยแถลง , พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน เกิดการจ้างงาน จำนวน 20 ราย พร้อมกับพัฒนาทักษะด้าน
การเงิน ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านสังคม เกิดโอกาสทางอาชีพเสริมด้าน
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนาทักษะ การจำหน่ายสินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์
จำนวน 20 ราย
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพจากฐานความรู้และทรัพยากรของชุมชน เช่น แยมฟัก น้ำลูกฟัก
เค้กฟักมะนาว เส้นหมี่สุขภาพ กิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วยเส้น
ทางสายธรรมชาติและธรรมะ ณ ตำบลทองหลาง ช่องทางและการสื่อสารการตลาด
ทั้งผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว ผ่าน Facebook และ Youtube
4. เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) คือ
ข้อมูลย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษตรกร ปราชญ์ชุมชน พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญา และข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. เพิ่มยอดขายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้าน
บรรจุภัณฑ์ และโลโก้สินค้า จำนวน 16
รายการ ประมาณ 25,000 บาท
2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการ
เกษตร เช่น แยมลูกฟัก น้ำลูกฟัก เค้ก
ลูกฟัก พริกแกง พริกแห้ง ฯลฯ
ประมาณ 15,000 บาท
3. เพิ่มมูลค่าพื้นที่ชุมชนด้วยการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว

1. เกิดโอการทางการสร้างอาชีพเสริม
2. ภาคประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตน
3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. เกิดการเข้าถึงบริการของรัฐเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ (Key Success)
1. หาพันธมิตรเครือข่าย ขยายเครือข่ายเพิ่ม
2. นำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนตำบลทองหลาง มาใช้ในการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าของตำบลทองหลาง

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา
เบอร์ติดต่อ 097-326-1199
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

