กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ข้อมูลพื้นที่ตำบล

...........................
13 ข้อประเมิน (ก่อน)
ศักยภำพตำบล
ต
ำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง
..
กลไกกำรดำเนินงำน

16 ข้อประเมิน (หลัง)
ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

ตาบลเคร็ ง เป็ นตาบลหนึ่ งของอาเภอชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช ตั้งอยูท่ าง
ตอนใต้ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชห่างจากอาเภอชะอวด 14 กิโลเมตร และห่ าง
จากตัวจังหวัดประมาณ 88 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ปกครอง 11 หมู่บา้ น
341 คน

การนับถือศาสนา

475 คน
987 คน

928 คน

535 คน 907 คน
865 คน

443 คน
648 คน

ร้อยละ 99

908 คน

ผลลัพธ์
ร้อยละ 1
ตาบลเคร็ งมีสภาพเป็ นป่ าพรุ ประมาณ
ร้อยละ 70 นอกจากนั้นเป็ นป่ า เป็ นที่ราบลุ่มมี
น้ าขังตลอดทั้งปี มีแม่น้ าธรรมชาติไหลผ่าน
คือแม่น้ าชะอวด ซึ่ งไหลออกสู่ ทะเลที่อาเภอ
ปากพนัง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
การมีงานทาและรายได้ 46.09%
สุขภาพ 19.57%

ผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจ

การศึกษา 19.04%

1.รายได้การขายผลิตภัณฑ์ปลาดุก ร้ าของกลุ่ม มีรายได้เพิ่มขึ้น
30% เท่ากับ 20,000 บาท/เดือน จากรายได้ปกติ 15,000 บาทต่อ
เดือน (กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าชุมชน)

การเข้าถึงบริการของรัฐ 15.03 %
ความเป็ นอยู่ 0%

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
วิถีชีวิตชุมชน คนพรุควนเคร็ง
- ผลิตภัณฑ์กระจูด
- สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
- ปศุสัตว์และกำรจัดกำรสุขภำพ
- แมลงอำหำรและผลิตภัณฑ์
- ตลำดออนไลน์
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

1. การจ้างงาน จานวน 19 คน ประกอบด้วย
- ภาคประชาชน 5 คน ภาคบัณฑิตจบใหม่ 8 คน บัณฑิตช่วยหน่วยงาน กพร 1 คน และนักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ
- Digital Literacy 100%
- English Literacy 100%
- Financial Literacy 100%
- Social Literacy 100%
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
- 2 ประเภท คือ 1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ จานวน 3 กิจกรรม (11 กิจกรรมย่อย) และ การ
ส่งเสริ มด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy จานวน 1 กิจกรรม (3 กิจกรรมย่อย)
4. Community Big Data
- จานวน 625 ข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว ( 3 ) แหล่งน้ าในท้องถิน่ ( 1 ) ที่พกั /โรงแรม ( 0 ) ผูย้ า้ ยกลับ
บ้านจากสถานการณ์ COVID19 ( 17 ) พืชในท้องถิ่น ( 2 ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 13 ) ร้านอาหารในท้องถิ่น ( 7 )
สัตว์ในท้องถิ่น ( 14 ) อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น (4 ) เกษตรกรในท้องถิ่น (564)

2.รายได้ก ารขายน้ า ผึ้ ง มี ร ายได้เ พิ่ มขึ้ น 25% มี ร ายได้เ พิ่ ม
เท่ากับ 40,000 บาท/ปี จากเดิมที่มีรายได้ 32,000 บาทต่อ ปี
(กลุ่มผูเ้ ลี้ยงผึ้งโพรง ต.เคร็ ง)

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่
1.1 กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์และกำรเพิ่มคุณภำพ
สินค้ำปศุสัตว์
1.2 กำรผลิตสัตว์น้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์
1.3 กำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกผึ้งและ
แมลงอำหำร
2.กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy
2.1 ส่ งเสริมคุณภาพชีวติ กลุ่มเปราะบาง
2.2 พัมนาคุณภาพเศรษฐกิจผู้ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID
2.3 ปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า เพื่ อ การส่ งเสริ ม ด้ าน
สิ่งแวดล้อมชุมชน

3.รายได้การเลี้ยงจิ้งหรี ด เท่ากับ 5,000 บาท/เดือน (กลุ่มอาชีพ
ใหม่) จากเดิมไม่มีรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรี ด
4. สร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่ (การเลี้ยงจิ้งหรี ด)

ผลลัพธ์ทำงสังคม
1. เกิ ดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และเพิ่ มรายได้
ครอบครัว (กลุ่มผูเ้ ลี้ยงผึ้งโพรง ต.เคร็ ง, กลุ่มผูเ้ ลี้ยงจิ้งหรี ด)
2. เกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ตูอ้ บลมร้อน
ปลาดุกร้า)
3. ยกระดับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งด้านอาชีพ (กลุ่มวิสาหกิจปลาดุกร้า ต.เคร็ ง)
4. เกิดแหล่ งเรี ย นรู ้ ชุมชน (ศู นย์ก ารเรี ยนรู ้ ผลิตภัณ ฑ์ปลาดุกร้ า
ชุมชน)

ข้อเสนอแนะ
ค ำอธิ บ ำย: 1.ควรจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งเริ่ ม โครงการ เพราะจะส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมินมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสังคมก่อนสิ้นโครงการ

ผู้รับผิดชอบ ผศ.สุไหลหมำน หมำดโหยด
เบอร์ติดต่อ 0-910354306 หน่วยงำนคณะสัตวแพทยศำสตร์

หมำยเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตำบล

