สรุ ปโครงการระยะที่ 1

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั งคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)

พืน้ ที่ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว

บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้ร่วมดาเนินการจัดทาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบ

ลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1

มหาวิทยาลัย) ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตาบลและส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาตาบลด้วยตนเอง
อย่าง ยั่งยืน โดยหนึ่งในรูปแบบกิจกรรมคือการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่คนในชุมชนยกระดับ
สินค้า OTOP สร้างและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น สร้าง ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการนา
ทรัพยากร ภูมิปัญญา ในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชน (upskill)ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเชิงนิเวศน์ โดยการบูรณาการทั้งทางด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการสร้างสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้กับพื้นที่เป้าหมาย
3. เพื่อพัฒนาและสร้างตลาดดิจิทัลให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของพื้นที่เป้าหมาย
4. เพื่อพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และ
เกษตรกรรมอัจฉริยะ

บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของตาบล
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วประกอบด้วยพื้นที่บ้านบุกะสัง บ้านหนองหล่ม บ้าน
หนองแวง บ้านหนองหมูและบ้านน้อยนาคามาเป็นตาบลให้ชื่อว่าตาบลหนองแวง ซึ่งมี เนื้อที่ประมาณ 31,387ไร่
(51.2ตารางกิโลเมตร) และมีอนาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลหนองน้าใส ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลหัน
ทราย อาเภออรัญประเทศ ทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลโนนหมาเค็ง ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนา
นคร ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นที่ราบลุ่ม ราบเรียบ เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็ก
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาสมการทานาปลูกข้าว ทาไร่ ทาสวน สภาพอากาศทั่วไปของตาบลหนองแวงจะมีอากาศร้อนจัด
ในฤดู และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว เนื้อดิน เป็นดินร่วนปนทรายร่วนปนเหนียวปนทราย ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) อยู่ระหว่าง 4.5-5.5 ลักษณะของแหล่งน้า 1) แหล่งน้าใต้ดินหรือน้าบาดาล
ในพื้นที่มีการขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อใช้ประโยชน์กระจายอยู่ทั่วไปแต่มีบริเวณคุณภาพและความตื้นลึก แตกต่างกัน
ไปตามสภาพธรณีวิทยาหรือน้าบาดาล 2) แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าในพื้นที่ตาบลหนองแวง มีแหล่งน้าสาคัญ
ประกอบด้วย ห้วยพรมโหด ห้วยซ้ง และห้วยกุตตาโป้
พื้นที่ของตาบลมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการบริหารและสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง มีเกษตรกรเป็นฐานหลักที่
สามารถระบุกิจเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตพืชผลเช่นข้าวมันสาปะหลังและพืชผักสวนครัว มีภูมิประเทศและ
อากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมแก่การทาเกษตร ที่เหมาะสมแก่การทาเกษ ตรมีโครงการคมนาคมขนส่ง
สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่จังหวัด มีคลองไหลผ่าน 2 คลอง ได้แก่คลองพรมโหดเล็ก และของผมหาดใหญ่ ฉะนั้น
ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อ
ต่างๆจึงเหมาะแก่การทาเกษตรจึงกาหนดจุดยืนของหนองแวงดังนี้ น้าไหล ไฟสว่าง ทางดีประชาชนมีความสุข
2.2 ผู้นาชุมชนในท้องถิ่น
ที่
1
2
3

ชือ่
นางสาวเฉลิมขวัญ โตขา
นายสาธิตย์ คาน้อย
นางวิลาวรรณ์ ผิวอ่อน

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
หัวหน้าสานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน

2.3 ผลิตภัณฑ์/สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
ผลิตภัณท์
เครื่องจักสาน (สานสีนวล)

ที่ตั้ง
เลขที่ 12 หมู่ 3 หมู่บ้านบุกะสัง ตาบลหนองแวง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ภาพประกอบ

คุณตาทองห่อทาไม้กวาดบ้านบุ เลขที่ 62 หมู่ 2 หมู่บ้านบุกะสัง ตาบลหนองแวง
กะสัง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ท่อเสื่อหมู่ 4 บ้านหนองหล่ม

เลขที่121 หมู4่ บ้านหนองหล่ม ตาบลหนองแวง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าหนองหล่ม

ที่ตั้ง
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3198 เลขที่ 333
ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

ภาพประกอบ

บทที่ 3 แผนการดาเนินงาน
3.1 รูปแบบการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยของโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรม 1 : อบรมตลา ดสินค้า
ออนไลน์ (Digital market) กิจกรรม 2 : อบรมการเพาะเห็ดมูลค่าสูง กิจกรรม 3 : อบรมทาปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์
และเศษใบไม้ กิจกรรม 4 : อบรมสเปรย์สมุนไพรป้องกันโควิด- 19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

3.3 การเผยแพร่ข่าวสาร
เพจ Facebook : หนองแวง market

บทที่ 4 ผลการดาเนินกิจกรรม
4.1 การดาเนินกิจกรรม
1) โครงการอบรมตลาดสินค้าออนไลน์ (Digital market) ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) กิจกรรมที่ 1 การอบรมตลาดสินค้าออนไลน์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2564 แบบ
ออนไลน์ มีผู้เข้าอบรม 40 คน
1.2) กิจกรรมที่ 2 การอบรมตลาดสินค้าออนไลน์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้าอบรม 42 คน
2) การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดมูลค่าสูง ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่
20 – 21 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม 50 คน

3) โครงการอบรมทาปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และเศษใบไม้ ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าอบรม 55 คน
4) โครงการอบรมสเปรย์สมุนไพรป้องกันโควิด-19 ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าอบรม 55 คน

4.2 ภาพการดาเนินกิจกรรม
อบรมตลาดสินค้าออนไลน์ (Digital market)

อบรมการเพาะเห็ดมูลค่าสูง

อบรมทาปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และเศษใบไม้

อบรมสเปรย์สมุนไพรป้องกันโควิด-19

กิจกรรม COVID-WEEK

บทที่ 5 สรุปวิเคราะห์โครงการระยะที่ 1
5.1 ภาพรวมโครงการ

จากการดาเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ของ ตาบลหนองแวง อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการย่อยเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเชิงนิเวศน์และวิถี
เกษตรกรรมสมัยใหม่สู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนของประชาชน
ในพื้นที่ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” ในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้าง
มูลค่าแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเชิงนิเวศน์ โดยการบูรณาการทั้งทางด้านวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อพัฒนาและรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในทุกมิติ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้ใน
การสร้างสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อสร้างตลาดดิจิทัลให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของพื้นที่เป้าหมาย
ผลักดันเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และเกษตรกรรม
ผลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่า ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้มีการมีจัดทา
กิจกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านการจัด การจัดการสนทนากลุ่ม หรือ Focus group ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วม สนทนา แสดงความคิดเห็น เสนอแนะอภิปราย โดย
คานึงถึงผู้เข้าร่วมสนทนาเป็นเจ้าของพื้นที่ ย่อมจะรู้ดีถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านตาบลดีที่สุด

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยได้ดาเนินการจัดทา “การ
สนทนากลุ่ม FOCUS GROUP มีตัวแทนต่าง ๆ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ที่ประกอบไปด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน อาทิเช่น ไม้กวาด ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ฯลฯ ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ในตา บล นายก
และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล นักพัฒนาชุมชน และพัฒนากร ซึ่งผลของความต้องการของชุมชนจึงได้มีการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยมีการสรุปภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยหลักสูตรอบรม
เพื่อพัฒนาอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจานวน 4 โครงการ และหลักสูตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
ของสินค้าชุมชน จานวน 1 โครงการ ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 4
5.2 แนวทางการต่อยอดโครงการระยะที่ 2
จากผลของการดาเนินงานได้มีการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการของกระทรวง
มหาดไทย มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูลและกิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ดังนี้
1) ข้อมูลสาหรับการจัดทาแนวทางการเฝ้าระวังและจัดทาข้อมูลสาธารณสุข ตามมาตรการป้องกัน
COVID-19 รายตาบล ข้อมูลรายได้ในชุมชน ข้อมูลอาชีพในชุมชน ข้อมูลสภาพทรัพยากรในพื้นที่ ข้อมูลระดับ
การศึกษาและทักษะของคนในชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในชุมชน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูล
ปัญหาระดับชุมชน สาหรับการจัดทา ข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) และแนวทางการจัดทา
ข้อมูลราชการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing government data)
2) ได้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของชุมชน และระบบ
การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชน
3) แนวทางการเฝ้าระวังและจัดทาข้อมูลสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน COVID-19
รายตาบล
4) ข้อมูลภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นดิจิทัล (Digital Government
Data) และกระบวนการนา Digitalized data ที่จัดทาขึ้นมาใช้ประโยชน์
5) เกิดการยกระดับสินค้า การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า
OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนา
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตาบล
ตามโจทย์และความต้องการรายตาบล

6) การผลักดันให้เกิดตลาดสินค้าชุมชนบริเวณพื้นที่วัดหนองหล่ม ซึ่งเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่จะผลักดัน
เป็นตลาดได้ในอนาคต
7) ระยะเวลา 1 ปีที่ได้ดาเนินการ ร้อยละ 25 ของตาบลเป้าหมายเป็นตาบลพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(Sustainable Community)
จากโครงการระยะที่ 1 เป็นโครงการที่เน้นพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการ
เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต และการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิต ดังนั้นโครงการในระยะที่ 2 จะเป็นโครงการที่
ต่อยอดเป็นโครงการที่เปลี่ยนองค์ความรู้เป็นรายได้ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นกลางน้า และปลายน้า เช่น โครงการที่
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนโครงการที่เน้นเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นต้น
5.3 ข้อเสนอแนะ
โครงการทั้งหมดควรมีระยะเวลาในการดาเนินการอย่างน้อย 3 ปี เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
ด้านความสามัคคี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นบ้านเกิดได้มีโอกาสเข้ามาทางาน จัดการชุมชนของตน
ย่อมเป็นประโยชน์และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน

