การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ขอมูลพื้นที่ตําบล

ตําบลสระแกว แบงเขตการปกครองออกเปน 11 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานชุม
โลง หมูท ี่ 2 บานน้ําตก หมูที่ 3 บานเราะ หมูท ี่ 4 บานโคกตะเคียน หมูที่ 5 บานสระแกว
หมูที่ 6 บานนากุน หมูที่ 7 บานศาลาสามหลัง หมูที่ 8 บานอินทนิน หมูที่ 9 บานหัวคู
หมูท ี่ 10 บานกาพระ หมูท ี่ 11 บานในญาติ มีประชากรทั้งสิ้น 8,967 คน แยกเปนชาย
4,360 คน หญิง 4,607 คน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 3,177 ครัวเรือน ศาสนสถาน มี
จํานวน 8 แหง คือ 1) วัดชุมโลง 2) วัดมเหยงคณ 3) วัดน้ําตก 4) วัดหัวคู 5) วัดนากุน 6)
วัดสระแกว 7) วัดโคกตะเคียน 8) วัดเราะ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลมี จํ า นวน 2 แห ง คื อ โรงพยาบาลส ง เสริ ม
สุขภาพตําบลบานหัวคู และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสงวน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีจํานวน 4 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําตก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเราะ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากุน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในญาติ โรงเรียนอนุบาลเอกชนมี
จํานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษามีจํานวน 7 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษามี
จํานวน 1 โรงเรียน วิสาหกิจชุมชนและเครือขายมีจํานวน 18 กลุม มีทั้งกลุมที่แปรรูป
กลวย เครื่องแกง ขนมไทย และโกโก สถานที่ทองเที่ยว มีวัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ที่
อยูติดแนวชายหาดเราะที่สวยงาม

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิตคนจนสุ
ิ ขภาพ

40
คนจนความเปนอยู
22
คนจนการศึกษา
84
คนจนรายได
58
คนจนการเขาถึงบริการภาครัฐ
0

การพัฒนาพื้นที่
การพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งการบริการชุมชน
ในรูปแบบตางๆ

ตําบลมุงสูความ
พอเพียง

ศักยภาพตําบล
.............................

• จัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่
เกี่ ย วข อ ง ทั้ ง หลั ก สู ต รการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบ รรจุ ภั ณ ฑ แล ะ
หลัก สูตรอบรมมาตรฐาน GAP และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
• พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
ของกลุมวิสาหกิจในพื้นที่ จํานวน 10
ผลิตภัณฑ
• พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจํานวน
10 ผลิตภัณฑ
• กิจกรรมจิตอาสา บริการชุมชน
และยกระดับการทองเที่ยว

ตําบลมุงสูความ
ยั่งยืน

กลไกการดําเนินงาน







การสํารวจขอมูลเพื่อจัดทํารายงานสถานภาพตําบล
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพื้นที่
การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
การยกระดับการทองเที่ยวรูปแบบที่เหมาะสม
การบริการชุมชนในรูปแบบตางๆ
สงเสริมกิจกรรมการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน

ผลลัพธ
1.
2.
3.
4.

เกิดการจางงานในพื้นที่จํานวน 20 อัตรา
ผูรับจางไดรับการพัฒนาทักษะ เชน Digital Social Finance และEnglish
Literacy
ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและยกระดับจํานวน 20 ผลิตภัณฑ และสงเสริม
ชองทางการขาย การตลาด และเศรษฐกิจในพื้นที่
ขอมูลชุมชน (Community Big Data) ไดรับการสํารวจ เชน พิกัดของแหลง
ทองเที่ยว ที่พัก/โรงแรม รานอาหาร เกษตรกร พืช สัตว ภูมิปญญา และ
แหลงน้ําในพื้นที่

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
ไดรับการยกระดับผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑมี
ความนาสนใจมากขึ้น ดึงดูดตอผูบริโภค
และเพิ่มชองทางการจําหนายและการตลาด
มีรายไดหมุนเวียนในพื้นที่
นอกจากนี้ไดผานการอบรมความรู
มาตรฐานทางการเกษตร เพื่อใหสามารถ
กาวสูมาตรฐานทางการเกษตร เชน อินทรีย
หรือ GAP เพื่อความมั่นคงของราคาผลผลิต
ในอนาคต

ผลลัพธเชิงสังคม

ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
การไดรวมกลุมทํางานและไดรับการฝกอบรม
ความรูดานตางๆที่จําเปนตออาชีพ ซึ่งสามารถ
นําไปตอยอดสรางรายไดและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้นจากเดิม ลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม และมีความสามัคคีในกลุมมากขึ้น

ขอเสนอแนะ

การดําเนินโครงการควรสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชนในพื้นที่ เพื่อ
สามารถตอบโจทยและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาและยกระดับความเปนอยูของ
ชุมชน

ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกันดา รัตนพันธ
เบอรติดตอ 063-324-9365
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

