การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : U2T

ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร�

ขอมูลพื้นที่ตำบล

ศักยภาพตำบล

กลไกการดำเนินงาน

ทำเลที่ตั้งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เปน 1 ใน 7 ตำบล ในเขตอำเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยูติดกับทองถิ่นใกล
เคียง 2 สวน คือ องคการบร�หารสวนตำบลหนองหัวฟาน และองคการบร�หาร
สวนตำบลเมืองนาทโดยตำบลหนองหัวฟานอยูหางจากที่วาการอำเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เขตปกครอง รวม 5 หมูบาน คือ
หมูที่ 3 บานดอนทะยิง
หมูที่ 4 บานหินตั้ง
หมูที่ 5 บานหนองหัวฟาน
หมูที่ 2 บานเมืองนาท
หมูที่ 10 บานตลุงหวา
จำนวนประชากรและความหนาแนนของประชากร จากขอมูลของสำนัก
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง ณ
เดือนมิถุนายน 2555 พบวาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีจำนวนทั้งสิ้น
4,817 คน จำแนกเปนชาย 2,421 คน หญิง 2,396 คน มีความหนาแนน
เฉลี่ย 753 คนตอตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเร�อนทั้งสิ้น 1,265
ครัวเร�อน ซ�่งจะดูไดจากตาราง

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ
ครัวเร�อนที่ไดรับการสำรวจ
คนที่ไดรับการสำรวจ
ครัวเร�อนยากจน
คนยากจน
"คนจนเปาหมาย" คือคนจน
ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ

842
1,937
2
2
2

การพัฒนาพื้นที่
โจทย/ความตองการพื้นที่

1. ตองการสรางอาช�พ และสรางรายได
2. ตองการดานความเปนอยู

กิจกรรมที่ดำเนินการ
- อบรมแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว “ขนมเคกกลวยหอม”
- อบรมแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว “ขนมบราวนี่”
- การอบรมเช�งปฏิบัติการการจัดสุขภาพ 5 มิติ เพื่อฟนฟูผลกระทบตาง ๆ
ทั้งทางจ�ตใจ และสังคม จากสถานการณโคว�ด - 19
- การอบรมเร�่องสมุนไพรและประโยชนเบื้องตน
- การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสูชุมชนเพื่อการสรางอาช�พ
- การทำ 5 ส. ภายในชุมชน
- การอบรมใหความรูเร�่องอัคคีภัย
- อบรมการดูแลตนเองเพื่อเปนเยาวชนที่มีคุณภาพ

ประเมินกอน :
ประเมินหลัง :
มุงสูความพอเพียง พนความยากลำบาก

(หนวยงานความรวมมือ : มทส. + อปท. +
เคร�อขายเอกชน + ชุมชน)

ผลลัพธ
01 : การจางงาน

03 : การยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บัณฑิต จำนวน 10 อัตรา
ประชาชน 5 อัตรา
นักศึกษา 5 อัตรา

การยกระดับสินคา OTOP/อาช�พอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 20
Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ คิดเปนรอยละ 25
การเพิ่มรายไดหมุนเว�ยนใหแกชุมชน คิดเปนรอยละ 55

02 : การพัฒนาทักษะ
ดานการเง�น (Financial Literacy (SET)
ดานการเขาใจและใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค (Digital Literacy)
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Language Literacy)
ดานการทำงานในสังคมแบบมีสวนรวม
(Social Literacy)
อื่น ๆ

04 : Community Big Data :
สรุปจำนวนขอมูลที่สำรวจ จำนวน 2240 ขอมูล (CBD)
นำมาว�เคราะหเพื่อการ พัฒนาตอยอด การจัดทำแผน
พัฒนาชุมชนดานการเกษตร และการเกษตรแปรรูปมูลคาสูง,
การทองเที่ยว, การบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ผลลัพธเช�งเศรษฐกิจ

1. การยกระดับสินคา OTOP/อาช�พอื่น ๆ กลุม
เกษตรกร กลุมอาช�พแมบาน สามารถหารายได
จากการแปรรูปแปงขาว มีรายไดเพิ่มข�้น คิดเปน
รอยละ 14.60 เทียบกับรายไดเฉลี่ยเกษตรกรตอป
2. การเพิ่มรายไดหมุนเว�ยนใหแกชุมชน กลุม
เกษตรกร กลุมแมบาน สามารถหารายไดหมุนเว�ยน
ภายในชุมชนจากการแปรรูปสมุนไพรทองถิ่นเปน
ผลิตภัณฑแชมพูและยายอมผม มีรายไดเพิ่มข�้น
คิดเปนรอยละ 12.75 เทียบกับรายไดเฉลี่ยเกษตรกร
ตอป และสามารถสรางรายไดจากการแปรรูปขาว
หักเปนผลิตภัณฑแปงขาว ซ�่งราคาขายตอกิโลกรัม
เพิ่มข�้นถึงประมาณ 8-10 เทา จากราคาขายขาวหัก
** (ราคาขาวหักหอมมะลิ 8 บาทตอกิโลกรัม)

ผลลัพธเช�งสังคม

1. การยกระดับสินคา OTOP/อาช�พอื่น ๆ ประชาชน
ตำบลหนองหัวฟานสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพา
กันภายในชุมชนไดอยางยั่งยืนเพิ่มข�้นประมาณ
รอยละ 20 และมีทักษะในการประกอบอาช�พ
เสร�มหร�อประกอบเปนอาช�พหลักและมีรายไดเพิ่ม
ข�้นรอยละ 25
2. Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ ประชาชน
ในตำบลมีความรูและสามารถรับมือและอยูรวมกับ
สถานการณโคว�ด-19 ไดอยางเหมาะสม
3. การเพิ่มรายไดหมุนเว�ยนใหแกชุมชน สามารถ
นำความรูที่ไดไปทำการจัดการทรัพยากรภายใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนเพิ่มข�้น รอยละ 55

ขอเสนอแนะ
1. ควรวางแผนในการประสานงานใหเปนระบบ
2. ควรมีการแบงหนาที่ความรับรับชอบใหตรงตามตำแหนงงาน เพื่อการทำงานจะได
มีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น
3. ควรมีการประชุมวางแผนกันมากข�้นเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข�้น

ผูรับผิดชอบ

รองศาสตราจารย ดร.พรศิร� จงกล
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